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Obec Malé Borové <obecmaleborove@gmail.com>

Aktuálne informácie (11) 
1 správa

Agentúra SEVER <info@arrsever.sk> 11. januára 2021, 9:17
Komu: Agentúra SEVER <info@arrsever.sk>

 

VEC: Aktuálne informácie (11).

 

1./ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku pre malé projekty v rámci projektu Fond malých projektov s vedúcim
partnerom Region Bílé Karpaty, na prioritnú os č. 3 Rozvoj miestnych iniciatív:

 

Dňa 07.01.2021 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlásil
7. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre
malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014
– 2020

 

Kód výzvy: 7/FMP/11b

 

Typ výzvy: uzavretá

 

Dátum uzavretia: 26.03.2021

 

Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív

 

Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi
občanmi a inštitúciami (11b)

 

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a
regionálnych aktérov

 

Typy způsobilých aktivit:
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- Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu.

- Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech
efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.

- Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.

- Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

- Řízení malého projektu (povinná aktivita).

- Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

 

Investiční malé projekty nejsou v této prioritní ose povoleny.

 

Dokument na stiahnutie:

- Výzva č. 7/FMP/11b (https://bit.ly/2XqYKKE)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3noWbDe

 

2./ Oznam! (Environmentálny fond):

 

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny
fond zverejňuje na svojom webovom sídle prílohy k dokumentu „I. Rozšírenie špecifikácie
činností podpory na rok 2021“.

 

Zverejnené dokumenty – prílohy:

- Príloha č. 3: Vyjadrenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) k
záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu k „Zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania“ (https://bit.ly/38vDfyg)

- Príloha č. 15: Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo
verejnej budove (https://bit.ly/3hXXNCJ)

- Príloha č. 16: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory
formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v „I. Rozšírení
špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (https://bit.ly/2XnhISl)

- Príloha č. 17: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory
formou dotácie v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“
(https://bit.ly/3bpZ70e)

- Príloha č. 17.1.: Prehľad poskytnutej podpory vzťahujúcej sa k danej verejnej budove s
uvedením výšky podpory a čísla zmluvy (https://bit.ly/3ouFUOv)

 

https://bit.ly/2XqYKKE
https://bit.ly/3noWbDe
https://bit.ly/38vDfyg
https://bit.ly/3hXXNCJ
https://bit.ly/2XnhISl
https://bit.ly/3bpZ70e
https://bit.ly/3ouFUOv
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Ostatné zverejnené dokumenty:

- I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 (https://bit.ly/3i0eVbi)

- Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu na rok 2021 (https://bit.ly/3hXY1K5)  

- Abecedný zoznam katastrálnych území a ich územná príslušnosť k jednotlivým
organizačným útvarom ŠOP SR (https://bit.ly/35pZILo)

 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk. 

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_oznam-05012021

 

3./ Žilinský samosprávny kraj posúva termín predkladania žiadostí o NFP na
15.1.2021:

 

Informácia sa týka výzvy (Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika 2014 – 2020) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku pre malé projekty v rámci projektu fond malých projektov s
vedúcim partnerom Region Bílé Karpaty, na prioritnú os č. 2 Kvalitné životné
prostredie (Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného
dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu).

 

Vážení žiadatelia,

 

po vzájomnej dohode oboch Správcov Fondu malých projektov Vám oznamujeme, že z
dôvodu zhoršujúceho sa stavu a s mimoriadnou situáciou spojenou s pandémiou COVID-19
a problémom doručovania písomností cez hranice, sa termín na predkladanie žiadostí o
NFP v rámci 6. výzvy predlžuje do piatku 15.1.2021 do 13:00 hod. V prípade
osobného doručenia je termín predkladania žiadostí do 15.1.2021 do 13:00 hod. V prípade
predkladania žiadosti prostredníctvom pošty alebo kuriérom na adresu Správcu, je
rozhodujúci dátum podania na poštu alebo príslušnému prepravcovi.

 

Ďakujem pekne a pevne veríme, že tento krok vám uľahčí spôsob predloženia žiadosti o
NFP.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3q4SpRh

 

4./ Aktuálne informácie OP KŽP:

 

https://bit.ly/3i0eVbi
https://bit.ly/3hXY1K5
https://bit.ly/35pZILo
mailto:dotacie@envirofond.sk
http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_oznam-05012021
https://bit.ly/3q4SpRh
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a/ Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 42. výzva, 5. hodnotiace kolo -
https://bit.ly/38rzM3Q

 

b/ Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. výzva, 7. hodnotiace kolo -
https://bit.ly/3ovXaTz

 

c/ Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 18. výzva, 16. hodnotiace kolo -
https://bit.ly/3q8XFDd

 

Informácie boli zverejnené na stránke:

https://www.op-kzp.sk/

 

5./ Systémové riešenie pre 1. prioritnú os – prírodné a kultúrne dedičstvo:

 

Monitorovací výbor prijal rozhodnutie (19/2020) týkajúce sa využitia finančných
prostriedkov v 1. prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia".

 

Systémové riešenie umožní využitie úspor po verejných obstarávaniach vlastných a/alebo
partnera toho istého projektu na pokrytie rozdielov vyplývajúcich z verejných obstarávaní v
rámci daného projektu

 

Toto riešenie umožní zmierniť negatívne účinky COVID-19 (zníženie finančnej likvidity
prijímateľov, zvýšenie trhových cien). Prispeje tiež k plnšiemu využitiu dostupnej alokácie.

 

Dokument na stiahnutie:

- Systémové riešenie týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 1. Osi
(https://bit.ly/38rSGaY)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://sk.plsk.eu/-/systemove-riesenie-1-os

 

6./ Informácia ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“:

 

Z dôvodu pribúdajúcich žiadostí o informácie ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora
opatrovateľskej služby II“ Implementačná agentúra MPSVR SR uvádza nasledovnú
informáciu:

 

https://bit.ly/38rzM3Q
https://bit.ly/3ovXaTz
https://bit.ly/3q8XFDd
https://www.op-kzp.sk/
https://bit.ly/38rSGaY
https://sk.plsk.eu/-/systemove-riesenie-1-os
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Vyhlasovateľom výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“, ako aj poskytovateľom NFP,
bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré aktuálne pracuje na príprave
predmetnej výzvy. Výzva bude financovaná z finančných prostriedkov REACT-EU, pričom
harmonogram s termínom vyhlásenia predmetnej výzvy bude známy o niekoľko týždňov.

 

Záujemcom a potenciálnym žiadateľom o NFP odporúčame sledovať webové sídlo
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR https://www.employment.gov.sk/sk/, ako aj 
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/ - Sekcia fondov EÚ, kde budú zverejnené bližšie
informácie.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3bqlZMW

 

7./ Systémové riešenie pre 2. prioritnú os – doprava:

 

Monitorovací výbor prijal rozhodnutie (18/2020) vo veci schválenia systémového riešenia
týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 2. prioritnej osi programu.

 

Navrhované riešenie počíta vyhradenie voľných finančných prostriedkov a úspor z
verejného obstarávania na pokrytie rozdielov vyplývajúcich z verejných obstarávaní
daného projektu a/alebo na poskytnutie finančného príspevku na dodatočný vecný rozsah
projektov, ktoré sa realizujú. Toto riešenie umožní zmierniť negatívne účinky COVID-19 a
umožní posilniť efekty projektov.

 

Využitie bude možné v týchto dvoch variantách: 

- využitie vlastných projektových úspor

- využitie finančných prostriedkov dostupných v prioritnej osi (voľné finančné prostriedky a
nevyužité úspory z iných projektov)

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Systémové riešenie týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 2. osi
(https://bit.ly/2LyHm3V)

- Príloha č. 2 Vyhlásenie o pripravenosti na realizáciu dodatočného vecného
rozsahu v projekte (https://bit.ly/39kSiKD)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://sk.plsk.eu/-/systemove-riesenie-2-os

 

8./ ZMOS adresoval rezortu pôdohospodárstva zásadné pripomienky kvôli
pozemkom:

https://www.employment.gov.sk/sk/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/
https://bit.ly/3bqlZMW
https://bit.ly/2LyHm3V
https://bit.ly/39kSiKD
https://sk.plsk.eu/-/systemove-riesenie-2-os
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Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení
vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja,
zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších
predpisov.

 

Nevidíme dôvod na skrátenie lehôt

 

Združenie miest a obcí Slovenska odmieta, aby návrh nariadenia vlády SR bol predkladaný
v skrátenom legislatívnom konaní. Nesúhlasí s dôvodmi uvedenými predkladateľom o tom,
že existuje hrozba značných hospodárskych škôd spočívajúcich v zaťažení nájomcov v
prípade, ak by nájomné fond určoval podľa obvyklej výšky nájomného a naliehavosť v
termíne, ktorý neumožňuje dodržať bežnú lehotu pripomienkového konania. Ide pritom
upozorňuje, že sa jedná o nariadenie vlády SR, nie zákon, predkladaný mimo plánu
legislatívnych úloh vlády.

 

Podľa doložky vplyvov žiadne finančné dopady

 

Z pohľadu vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v predloženom materiáli pre rok 2021
predpokladá len s výpadkom nedaňových príjmov Slovenského pozemkového fondu v
objeme 4 500 tis. eur. V doložke vplyvov na rozpočet obcí sa vykazuje nulový dopad.

 

Z obsahu predložených dokumentov je zrejmé, že nové podmienky prenajímania, predaja,
zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom bude mať
pozitívny aj negatívny dopad na rozpočet miest a obcí. Táto skutočnosť závisí od toho, či sa
náklady fyzickej osoby podnikateľa, ktorá má prenajatú pôdu od Slovenského
pozemkového fondu podľa nových podmienok, zvýšia alebo znížia. Za predpokladu, že
podiel zvýšených nákladov na nájomné podľa nových podmienok bude vyšší ako pri
znížených nákladoch, táto skutočnosť sa prejaví v znížení zisku týchto fyzických osôb
podnikateľov a v tejto súvislosti dôjde k výpadku dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je
poukazovaná samosprávam na výkon ich originálnych kompetencií.

 

ZMOS požaduje presné informácie

 

ZMOS žiada predkladateľa novely právneho predpisu o poskytnutie informácie, koľkým
mestám a obciam, resp. podnikateľským subjektom založených alebo zriadených
samosprávou, ktoré si od SPF prenajímajú pozemky, predložený návrh pomôže alebo sa
negatívne prejaví v ich hospodárení.

 

Združenie miest a obcí Slovenska doručilo tieto pripomienky ako zásadné, nakoľko sme
presvedčení o ich mimoriadnej vážnosti.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:
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https://www.zmos.sk/zmos-adresoval-rezortu-podohospodarstva-zasadne-pripomienky-kvoli-pozemkom-
-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

9./ Vízia pre vidiecke oblasti - ZA kraj:

 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na online
workshop Vízia pre vidiecke oblasti

 

Seminár sa uskutoční 14.1.2021, online formou.

 

Dokument na stiahnutie:

- Pozvánka s programom (https://bit.ly/3bpP7nl)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2340

 

10./ Aktuálne informácie PPA:

 

a/ Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 39/PRV/2019 pre opatrenie 2 – Poradenské služby, služby
pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske
podniky, podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a
obhospodarovateľom lesa - https://bit.ly/2LgNCNO

 

b/ Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 43/PRV/2019 pre opatrenie 1 - Prenos znalostí a informačné
akcie, podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností -
https://bit.ly/3bnsfVN

 

Informácie boli zverejnené na stránke:

https://www.apa.sk/

 

11./ Ministerstvo predstavilo plán riešenia najakútnejších zosuvov na najbližších
deväť rokov:

 

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík na obdobie rokov 2021 až 2029
schválila vláda SR (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25609/1). Preventívne a
manažmentové opatrenia si vyžiadajú 37,8 milióna eur. Väčšina z nich bude hradená z
európskych fondov. Havarijné zosuvy, ktoré vznikajú predovšetkým kvôli extrémnym
zrážkam, ohrozujú ľudí v mnohých oblastiach Slovenska. Ministerstvo životného prostredia
predstavilo plán na zníženie rizika ohrozenia, teda ochrany životov, ľudských obydiel a
majetku.

https://www.zmos.sk/zmos-adresoval-rezortu-podohospodarstva-zasadne-pripomienky-kvoli-pozemkom--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://bit.ly/3bpP7nl
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2340
https://bit.ly/2LgNCNO
https://bit.ly/3bnsfVN
https://www.apa.sk/
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25609/1
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Celkovo ministerstvo eviduje viac ako 100 havarijných zosuvov, ktoré ohrozujú životy ľudí
a majetok, ako aj životné prostredie. Ich počet sa však neustále mení. Havarijnými
zosuvmi sú postihnuté najmä územia Prešovského, Košického a Žilinského kraja.

 

Dokument, ktorý schválila vláda, zahŕňa 51 lokalít, ktoré sú navrhnuté na sanáciu a
následné monitorovanie. Zoradené sú do troch skupín podľa priority riešenia. Medzi lokality
s najvyššou prioritou patria svahové deformácie v mestských častiach Prievidze - Veľká
Lehôtka a Hradec, zosuvy v Nižnej Myšli (okres Košice), zosuv na Horárskej ulici v Prešove,
starý zosuv v Handlovej, či druhá etapa sanácie skalného brala pod hradom Strečno. 

 

Podľa Jána Budaja, ministra životného prostredia, k úspešnému riešeniu zosuvov je
nevyhnutná zainteresovanosť a spolupráca ministerstva so samosprávou, vlastníkmi
ohrozených nehnuteľností, respektíve s orgánmi štátnej správy.

 

„Len spoločnými silami dokážeme účinne čeliť dôsledkom klimatickej zmeny a ochrániť
životy a majetok ľudí,“ zdôraznil minister Budaj.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2JXOhTA

 

S pozdravom

ARR SEVER

 

 

Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER

Hviezdoslavovo námestie 1

026 01 Dolný Kubín

 

Mobilný telefón: +421 907 806 322

Elektronická pošta: info@arrsever.sk

Internetová stránka: www.arrsever.sk

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Agentúra-SEVER/574300372590307?ref=ts&fref=ts

https://bit.ly/2JXOhTA
https://www.google.com/maps/search/Hviezdoslavovo+n%C3%A1mestie+1+026+01+Doln%C3%BD+Kub%C3%ADn?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Hviezdoslavovo+n%C3%A1mestie+1+026+01+Doln%C3%BD+Kub%C3%ADn?entry=gmail&source=g
mailto:info@arrsever.sk
http://www.arrsever.sk/
https://www.facebook.com/pages/Agent%C3%BAra-SEVER/574300372590307?ref=ts&fref=ts

