Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie
pre rok 2014

Oblasť POD: PROGRAM OBNOVY DEDINY
Cieľom Programu obnovy dediny (POD) je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné
predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili
o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych
hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít
s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia.
Činnosť POD1
Ochrana zložiek životného prostredia – environmentálna infraštruktúra
− činnosti pre podporu ochrany vodných zdrojov, zabezpečenie dodávky pitnej vody,
čistiarne odpadových vôd, kanalizačné systémy,
− odpadové hospodárstvo, stavby, technologické zariadenia, ako aj stroje používané
na nakladanie s odpadom, t. j. zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zberu, zhodnocovania
a zneškodnenia odpadov,
− monitoring a sanácia nelegálnych skládok odpadu, kompostovanie, podpora
separovaného zberu, zberné dvory,
− zariadenia zavádzajúce šetrné technológie a moderné odlučovacie zariadenia
na znižovanie emisií, zariadenia využívajúce zmenu palivovej základne
na environmentálne vhodnejšie palivo, zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje
energie napr. biomasa, vodná a slnečná energia, geotermálna energia, a pod.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD1
1.
Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba
2.
Veľkosť obce
3.
Komplexnosť a kvalita požiadavky
4.
Reálnosť nákladov na daný obsahový a časový rozsah požiadavky
5.
Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia
6.
Zapojenosť miestnych obyvateľov do realizácie požiadavky, svojpomocné práce
7.
Využitie domácich materiálov a surovín
8.
Požiadavka prispieva k zvýšeniu povedomia obyvateľov o hodnote vidieckej krajiny
9.
So žiadosťou sú dodané všetky povinné prílohy
Činnosť POD2
Ochrana a tvorba krajiny
− budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, tvorba a sfunkčňovanie prvkov územných
systémov ekologickej stability (biokoridory, biocentrá,...) a zvyšovanie ekologickej
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stability územia, eliminácia bariérových prvkov, ekostabilizačné a protierózne
opatrenia v krajine,
tvorba a starostlivosť o nelesnú drevinovú vegetáciu - vysádzanie stromoradí,
brehových porastov, izolačnej zelene, a pod.
ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, starostlivosť o historické krajinné
štruktúry a ich rekonštrukcia (banské relikty, agrárne štruktúry - obnova terás, línií
vegetácie, atď.)
starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti,
revitalizácia krajiny (obnova poškodených častí krajiny, revitalizácia a úprava
vodných tokov...),
aktivity v rámci protipovodňových opatrení (suché poldre a pod.), opatrenia
na zvyšovanie retenčnej schopnosti krajiny a adaptácie na klimatické zmeny (malé
vodné plochy, mokrade, zelené strechy, priepustné povrchy v zastavanom území
a pod.).

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD2
1.
Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba
2.
Veľkosť obce
3.
Komplexnosť a kvalita požiadavky
4.
Reálnosť nákladov na daný obsahový a časový rozsah požiadavky
5.
Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia
6.
Zapojenosť miestnych obyvateľov do realizácie požiadavky, svojpomocné práce
7.
Využitie domácich materiálov a surovín
8.
Požiadavka prispieva k zvýšeniu povedomia obyvateľov o hodnote vidieckej krajiny
9.
So žiadosťou sú dodané všetky povinné prílohy
Činnosť POD3
Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón
− revitalizácia a tvorba verejných priestranstiev, centier obcí a ulíc, tvorba a obnova
sídelnej zelene, parkov, alejí, oddychových zón, športových a detských ihrísk,
realizácia drobnej architektúry, budovanie a opravy chodníkov pre peších, ako
aj náučných chodníkov, cyklotrás, edukačných a prezentačných zariadení.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD3
1.
Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba
2.
Veľkosť obce
3.
Komplexnosť a kvalita požiadavky
4.
Reálnosť nákladov na daný obsahový a časový rozsah požiadavky
5.
Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia
6.
Zapojenosť miestnych obyvateľov do realizácie požiadavky, svojpomocné práce
7.
Využitie domácich materiálov a surovín
8.
Požiadavka prispieva k zvýšeniu povedomia obyvateľov o hodnote vidieckej krajiny
9.
So žiadosťou sú dodané všetky povinné prílohy
Činnosť POD4
Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia
− realizácia programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, tvorba výstav,
posterov, publikácií a učebníc, odborných besied, publicistických príspevkov, obnova
a zriaďovanie náučných expozícií a aktivity pre podporu propagácie ľudového
staviteľstva a tradícií, realizácia výchovno - vzdelávacích podujatí pre deti, mládež
a širokú verejnosť.
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Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD4:
1.
Komplexnosť a kvalita požiadavky
2.
Veľkosť obce
3.
Reálnosť nákladov na daný obsahový a časový rozsah požiadavky
4.
Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia
5.
Zapojenosť miestnych obyvateľov do realizácie požiadavky, svojpomocné práce
6.
Využitie domácich materiálov a surovín
7.
Požiadavka prispieva k zvýšeniu povedomia obyvateľov o hodnote vidieckej krajiny
8.
So žiadosťou sú dodané všetky povinné prílohy

Pre všetky činnosti POD1-4:
Oprávnení žiadatelia:
a)
obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov;
b)
mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť
výlučne len obce;
c)
mikroregionálne združenie obcí - § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí;
d)
mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb.
Jeho členmi môžu byť výlučne len obce.
Oprávnené náklady:
− náklady na obstaranie materiálu, tovarov a služieb v súvislosti s realizovaným
projektom;
− náklady na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení v súvislosti s realizovaným
projektom;
− náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie;
− náklady na služby priamo súvisiace s realizáciou medzinárodných, celoštátnych,
krajských, regionálnych alebo mestských environmentálnych vzdelávacích
a výchovných činností neziskového charakteru;
− náklady na realizáciu akcií environmentálneho významu;
− náklady na podporu vydávania odborných publikácií;
− náklady vzťahujúce sa k distribúcii výstupov projektu;
− náklady na tvorbu obecných priestranstiev (zberné dvory, ihriská, oddychové zóny,
náučné chodníky, cyklotrasy...).
Neoprávnené náklady:
− náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín;
− náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného
vlastníctva, patenty);
− daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení
jeho neskorších úprav. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy,
orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré
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sú orgánmi verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa;
náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2014;
úroky z úverov a pôžičiek;
leasing;
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále;
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane;
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností;
náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu;
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku;
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce);
prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby);
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým
riadením;
náklady na marketing;
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie;
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení;
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Termín predkladania žiadostí:
do 31.10.2013
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