Grantové poradenstvo

PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI
VIDIECKEHO CESTOVNÉHO
CESTOVNÉHO
RUCHU
Názov programu
Program rozvoja vidieka
SR 2007-2013

Cieľom poskytnutia pomoci je diverzifikácia vidieka smerom
k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych
aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti

Kód výzvy
2012/PRV/24

Dátum vyhlásenia a ukončenia
výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy:
14.12.2012
Dátum predkladania ŽoNFP
od 6. mája 2013
do 17. mája 2013

KTO JE OPRÁVNENÝ

Prijímateľmi sú
s fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného
c
ruchu.
Oprávnené sú aj fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva pod podmienkou, že
musí byť podiel ich ročných príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na ich celkových
ročných príjmoch nižší ako 30%.
V rámci tejto schémy je možné poskytnúť
poskytnúť pomoc na podporu na celé územie SR.
SR .

Disponibilná alokácia
Výzva pod Schémou pomoci de
minimis: 13.535.219,
13.535.219,- EUR

Finančné vymedzenie grantu na
projekt
Min. oprávnené výdavky na projekt
do 2.600,
2.600, - EUR
Max. oprávnené výdavky na projekt
do 200.000,
200.000, - EUR

Prijímateľ sa musí zaviazať, že investícia zostane zachovaná v regióne prijímajúcom pomoc
najmenej počas piatich rokov po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP.
Prijímateľ musí preukázať vlastníctvo,
vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet
projektu pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP.
ŽoNFP.

OPRÁVNENÉ PROJEKTY
Intenzita pomoci z celkových
oprávnených výdavkov:
Západná (mimo BBSK), Stredné
a Východné SR:
50 %
Bratiskavský kraj:
40%

Oprávnené miesto realizácie
realizácie
pre schému pomoci de
minimis
Celé územie SR

V rámci tejto výzvy sú oprávnené nasledujúce aktivity.:
rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne
10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane
zriadenia pripojenia na internet;
prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízko
kapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície,
investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest
v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných
rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén
a pod.)
Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete
a úpravy v rámci areálu
NFP sa poskytuje spôsobom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov
preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Dĺžka realizácie projektu
Dĺžka realizácie projektu nie je
obmedzaná, avšak práce na
projekte musi byť ukončené
najneskôr do 30.04.2015

Vyhlasovateľ výziev
Pôdohospodárska platobná
agentúra

Vypracovala
Vypracoval a

Veronika Baričová
Senior konzultant
T
+421 911 107 306
M veronika.baricova@centire.com

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu
v oprávnenom období, ktorými sú:
investície do dlhodobého hmotného majetku
investície do dlhodobého nehmotného majetku
Výnimku tvoria výdavky:
vynaložené pred dátumom predloženia ŽoNFP ktorých obstarávanie bolo začaté pred
vyhlásením tejto výzvy ako aj výdavky vynaložené napríklad na:
 nákup použitého majetku
 nákup obytných prívesov, karavanov a dopravných prostriedkov
 nákup nehnuteľností
 prestavbu, resp. prístavbu iných ako rodinných domov a nevyužitých objektov na
ubytovacie zariadenia
 výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu chatiek (pri kempingovom ubytovaní)
 kúpu a zapožičanie športových, rekreačných a relaxačných potrieb
 poradenské a konzultačné služby a projektovú dokumentáciu

ČO VÁM PONÚKAME?
Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:
Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis
projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich
potrieb.
potrieb
Chcete zistiť prečo je konkurencia pred Vami a ktorú oblasť potrebujete zlepšiť, aby bola Vaša
firma efektívnejšia?
efektívnejšia Využite aj naše služby v oblasti manažérskeho
manažérskeho poradenstva:
Zistíme možné príčiny problémov a taktiež zdroje vašej konkurenčnej výhody,
výhody
Zoptimalizujeme náklady a procesy Vašej firmy a odmeriame jej výkonnosť, prevedieme
finančnú analýzu, alebo zavedieme modely riadenia kvality,
Jednoducho navrhneme plán
plán implementácie zmien, ktoré prinášajú pre prax konkrétne
výsledky.

<Citat>

