Harmonogram výziev MAS DUŠA pre rok 2022 – PRV
Kód výzvy

Zameranie výzvy

2022/00276 6.4. Podpora na
investície do
vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych
činností (mimo
Bratislavský kraj)

1
2

Oprávnené aktivity

Oprávnení žiadatelia

Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné
činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie
vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov (výstavba
ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na
ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v
nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj
rekreačných a relaxačných činností) V prípade
obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou
budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry
(náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá,
pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely,
informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše,
vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty
a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné
plochy, ukážkové lesné biotopy). Činnosti spojené s poskytovaním
služieb pre cieľovú skupinu deti, seniori a občania so zníženou
schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj
na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod.,
ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do
spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.
Spracovanie a uvádzanie na trh produktov mimo

1. Mikropodniky a malé
podniky (v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES) vo vidieckych
oblastiach.
2. Fyzické a právnické osoby
(mikropodniky a malé podniky
vo vidieckych oblastiach v
zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES)
obhospodarujúce lesy vo
vlastníctve súkromných
vlastníkov a ich združení, obcí
a ich združení, cirkvi, ktorej
majetok možno podľa
právneho poriadku SR
považovať za súkromný,
pokiaľ ide o jeho správu a
nakladanie s ním.
3. Fyzické a právnické osoby
podnikajúce v oblasti
poľnohospodárskej
prvovýroby.

MAS vyhlasuje výlučne otvorené výzvy.
Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť.

Forma
výzvy1
otvorená

Dátum
vyhlásenia
výzvy2
03/2022

poľnohospodárstva a potravinárstva (ktorých výstup spracovania
nespadá do prílohy I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj
produkt, ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je
vstupom zároveň aj produkt,, ktorý nespadá do prílohy I ZFEÚ (s
výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých
vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE
alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane
doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a
neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj vlastných produktov
nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho
charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a
výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov a
obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom
ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a
rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä
služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a
zriaďovaním podnikateľských inkubátorov. V rámci využívania
obnoviteľných zdrojov energie sú oprávnené nasledovné investície
za podmienky, že časť energie prijímateľ podpory spotrebuje vo
vlastnom podniku a v prípade využívania solárnej energie, táto
pokryje sprostredkovane aj časť jeho spotreby tepla resp. bude
vyrobená elektrina použitá aj na klimatizáciu a pod.:
1. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu
vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým
výkonom do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;
2. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom
do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;
3. investície na výrobu biomasy pre technické a energetické
využitie, kde je čas energie uvádzaná do siete;
4. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
drevnej biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním plynu
vyrobeného termochemickou konverziou s max. elektrickým
výkonom do 500 kW;
5. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
odpadovej drevnej biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max.
tepelným výkonom do 500 kW;

4. Fyzické a právnické osoby
(mikropodniky a malé podniky
vo vidieckych oblastiach v
zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES) podnikajúce v
oblasti hospodárskeho chovu
rýb (akvakultúry).

2022/00277 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 (mimo
Bratislavský kraj)

2022/00279 7.4. Podpora na
investície do
vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania
miestnych základných
služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry
a súvisiacej
infraštruktúry (mimo
Bratislavský kraj)

6. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
solárnej energie s max. výkonom 250 kW;
7. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
veternej energie s max. výkonom 250 kW;
8. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
vodnej energie s max. výkonom 250 kW.
• Výstavba, rekonštrukcia modernizácia, dostavba kanalizácie,
vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
• Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,
chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. 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.)
• výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov,
prehlbovanie existujúcich obecných studní
• Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných
priestranstiev, námestí, parkov a pod.
1. 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)
2. Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a
modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
3. Investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov –
investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok
odpadov, resp. opusteného odpadu.
4. Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových
systémov a iných bezpečnostných prvkov)
5. 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.

Mestá / obce a združenia obcí
s právnou subjektivitou
v rámci pôsobnosti územia
MAS DUŠA, o.z. v súlade
s nariadením EÚ (č.
1305/2013)

otvorená

03/2022

Mestá / obce a združenia obcí
s právnou subjektivitou
v rámci pôsobnosti územia
MAS DUŠA, o.z v súlade
s nariadením EÚ (č.
1305/2013).

otvorená

03/2022

6. Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s
úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
7. Investície súvisiace so zvyšovaním bezpečnosti, t.j. nákup
prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu
zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácia chodníkov
(malé zariadenia).

022/00280

7.5. Podpora na
investície do
rekreačnej
infraštruktúry,
turistických informácií
a do turistickej
infraštruktúry malých
rozmerov na verejné
využitie (mimo
Bratislavský kraj)

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.

Obec (obecný úrad), mesto
(mestský úrad) (Slovensko)
Záujmové združenie
právnických osôb (Slovensko)
Združenie (zväz, spolok,
spoločnosť, klub ai.)
(Slovensko)

otvorená

03/2022

V harmonograme sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach. Harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako štyri
mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme. Za oprávnené sa považuje územie príslušnej MAS.
1
MAS uvádza, pod ktorý špecifický cieľ RO pre PRV spadá predmetná výzva.
1
MAS vyberá príslušnú aktivitu v súlade so stratégiou CLLD.
1
MAS vyhlasuje výlučne otvorené výzvy.
1
Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť.

