Martin Majerech, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
martin.majerech@land.gov.sk

Opatrenie č. 7 Základné služby
a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach

Hlavné problémy vidieckych oblastí v SR:
 Veľká rozdrobenosť obcí, príliš veľa malých obcí – z 2890 obcí až 1913 obcí do 1000 obyvateľov a 1142
obcí do 500 obyvateľov,
 Nedostatočná infraštruktúra, nedostupnosť základných služieb,
 Nepriaznivý vývoj sociálno-demografickej štruktúry vidieckeho obyvateľstva,
 nedostatok pracovných príležitostí a vysoká nezamestnanosť vo vidieckych oblastiach,
 nedostatočne využívaný potenciál obcí pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v oblasti služieb,
 nedostatočná infraštruktúra vidieckeho cestovného ruchu,
 nízke percento populácie SR využívajúce DSL.
Opatrenie č. 7 reaguje na identifikované problémy a potreby aktivitami prostredníctvom nasledovných
podopatrení:
 Podopatrenie 7.2: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 Podopatrenie 7.3: Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a
rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a
elektronickej verejnej správy
 Podopatrenie 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 Podopatrenie 7.5: Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
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Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
Názov operácie: Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Popis operácie: investície budú zamerané na nasledovné oblasti:
 výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
 výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových
zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V
prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú
k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou
sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
Príjemca pomoci:
 obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane) s výnimkou
obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2000 EO ako aj aglomerácie pod 2000 EO, ktorá zasahuje do chránených
vodohospodárskych oblastí;
 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)).
Výška a miera podpory:
100% s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 % oprávnených nákladov.
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Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 20)
Podopatrenie: 7.3 Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu
širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy
Názov operácie: Budovanie širokopásmového internetu

Popis operácie:
 Vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových sietí s rýchlosťou min. 30
Mbit/s, vrátane zriadenia verejne prístupného miesta.
 Oprávnené budú projekty zavádzania tzv. “poslednej míle”. Riešenie prístupových sietí bude nadväzovať na ukončenie
prvej fázy výstavby regionálnych sietí, financovanej z OP II, resp. tam, kde už sú regionálne siete dostupné a je
preukázané zlyhanie trhu.
 Oprávnené sú činnosti, ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry širokopásmového internetu, napr.:
– vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu
(backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo
kombinácie týchto technológií);
– budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie káblových rozvodov
a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými
infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, kanalizačné siete atď.).
Príjemca pomoci:
 obce vo vidieckych oblastiach do 500 obyvateľov (vrátane), definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia
širokopásmovým internetom;
 združenia obcí s právnou subjektivitou (tvorené z obcí do 500 obyvateľov, ktoré sú definované ako biele miesta z
hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom.
Výška a miera podpory:
 100% s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 % oprávnených nákladov.
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Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 20)
Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Názov operácie: Vytváranie,

zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry
Popis operácie:
 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie
nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých
skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž
kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre
podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych
služieb
Príjemca pomoci:
 obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane);
 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)).
Výška a miera podpory:
 100 % s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 % oprávnených nákladov.
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Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 20)
Podopatrenie: 7.5 Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a

drobnej infraštruktúry cestovného ruchu
Názov operácie:

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Popis operácie:
 investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov
a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti,
zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na
verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy
a pod.;
 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky,
budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba
vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách
a pod.
Príjemca pomoci:
 obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)).
Výška a miera podpory:
 100 % s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 % oprávnených
nákladov.
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Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 20)
Podmienky oprávnenosti:
 dodržiavanie všeobecných podmienok oprávnenosti uvedených v podkapitole 8.1.3 v PRV SR 2014-2020;
 investície sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo
vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho
rozvoja, príp. sa opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové dokumenty;
 v prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že
prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a
širšou dopravnou sieťou príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho
cestovného ruchu a pod.). Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odôvodnenie príspevku k miestnemu
rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí splňať deklarovaný účel (napojenie na inú cestu,
spojenie bodu A s bodom B, a pod.);
 v prípade projektu predkladaného združeniami obcí musia obce preukázať spoluprácu predložením relevantnej
zmluvy;
 neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie
funkčný, životaschopný a pod.;
 investície do využívania OZE a do úspor energie sú oprávnené, len pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v
rámci operácie (projektu) v podopatrení 7.4;
 povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní (podopatrenia 7.2 a 7.4).
 oprávnené sú operácie v bielych miestach, t.j. v miestach ktoré nie sú pokryté internetom, aktuálny zoznam bielych
miest bude poskytnutý Ministerstvom financií SR (podopatrenie 7.3);
 vybudované širokopásmové pripojenie musí byť s rýchlosťou min. 30 Mbit/s (podopatrenie 7.3);
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Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 20)
Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia uvedené v podkapitole 8.1.3 v PRV:
 Investície sa musia realizovať na území Slovenska.
 Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové poistenie.
 Žiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; neporušil
v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
 Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti, voči žiadateľovi a na majetok, ktorý je predmetom
projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia.
 Na operáciu možno poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých
programov a z iných nástrojov EÚ za podmienky, že sa na výdavkovú položku, zahrnutú do žiadosti o platbu
na úhradu jedným z EŠIF, neposkytla podpora z iného fondu alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora z rovnakého
fondu v rámci iného programu, ani podpora z rovnakého fondu v rámci toho istého programu - čl. 65(11)
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 Investícia musí byť v súlade s normami EÚ týkajúcimi sa danej investície.
 Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne
investície, sa musí vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi alebo
počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností
(čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013):
 skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska;
 zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;
 podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej
pôvodných cieľov.

 Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, musí byť vopred posúdená na základe tohto zákona.
 Žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č.
25/2006 o verejnom obstarávaní.
8

Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 20)
Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií:
V rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné princípy:
 komplexnosť – posúdenie či je projekt komplexný a po ukončení realizácie bude funkčný a životaschopný, či
jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexne riešia požadovaný stav, t.z. či nejde len o 1 etapu projektu,
na ktorú musí nadväzovať ďalšia etapa);
 udržateľnosť – finančná a technologická udržateľnosť – zabezpečenie ďalších zdrojov financovania po
ukončení realizácie projektu, použitie moderných, nezastaralých technológií;
 realizovateľnosť – či bude realizáciou plánovaných činností dosiahnutý cieľ projektu vrátane vzatia do úvahy
iných aspektov, ktoré môžu projekt ohroziť;
 hospodárnosť – zásada hospodárnosti znamená, že žiadateľ pri zabezpečení realizácie projektu postupuje
čo možno najhospodárnejšie, t.j., že výdavky/náklady na akúkoľvek fázu projektu sú minimálne možné a
pritom sa ešte stále dosiahne účel (cieľ projektu), ktorý chce žiadateľ dosiahnuť;
 efektívnosť projektu – maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.
Zásada efektívnosti na úrovni projektu je chápaná aj ako stanovenie takých cieľov projektu, aby sa dosiahol
celkový žiadaný efekt projektu;
 uprednostnené budú projekty súvisiace s ekonomickým rozvojom a/alebo projekty, ktoré kombinujú viacero
akcií vytvárajúcich konkrétne podmienky pre ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t.z. napr., že podporené
investície budú mať pozitívny vplyv na zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), za predpokladu súladu
ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia a racionálneho využitia prírodných zdrojov; ;
 uprednostnené budú projekty, v rámci ktorých budú mať realizované operácie dopad na širšie územie
viacerých katastrov obcí a budú predkladané združeniami obcí (spoločný projekt viacerých obcí);
 uprednostnené budú projekty začleňujúce prvky zelenej infraštruktúry;
 princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín k podpore (zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia aj
problémy marginalizovaných skupín);
 uprednostnené budú projekty obcí do 500 obyvateľov (vrátane) pred projektmi obcí s vyšším počtom
obyvateľov.
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

