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Formálne chyby

Vo vypracovanej stratégii chýbali, alebo boli neúplne 
vypracované kapitoly, body ap.

 ŽoNFP nebola zviazaná podľa pokynov, prípadne 
nebola zviazaná vopred, bolo chybné číslovanie 
strán ap.

 Chýbal podpis štatutárneho zástupcu, prípadne 
pečiatka.

 Nebolo dodržané predpísané poradie príloh 
 Namiesto väzby boli použité šnurovacie spisové 

dosky.
 Chýbal názov konečného prijímateľa (oprávne-

ného žiadateľa), adresa, názov opatrenia, názov 
stratégie, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu.

 Neboli priložené dva CD nosiče.
 Dokumenty v elektronickej podobe boli uložené 

„so sledovaním zmien“
 Nebol uvádzaný zhodný názov združenia s ná-

zvom uvedeným v stanovách.
 Stanovy neobsahovali deň registrácie na MV SR.
 Stanovy neoznačené, v úradne neoverenej kópii, 

neaktuálne, s chýbajúcimi dodatkami.

Ostatné formálne chyby

 nekonzistentná štruktúra dokumentu, riadkovanie, 
odseky, zarovnávanie, typ písma ap.

 číslovanie strán, chýbajúce strany a povinné prílohy,
 ignorovanie poznámok pod čiarou a koncových 

poznámok
 chýbajúce podpisy povinných príloh predpísané 

v záväznej osnove,
 stará verzia záväznej osnovy.

Administratívne chyby

 Kritériá oprávnenosti MAS (objektívne výberové 
kritériá): 

 nedodržanie podmienok pre úroveň rozhodo-
vania:

 min. 50% zástupcov súkromného sektora,
 jedna osoba ako zástupca viacerých sektorov 

v orgáne,
 jedna osoba ako zástupca viacerých sektorov 

v rôznych orgánoch,

 nedodržaný limit počtu obyvateľov.
 rozdiel medzi počtom obyvateľov v ŽoNFP 

a v prílohe č.1 ZO a Kapitole 1.
 Oblasť na ktorú sa vzťahuje stratégia

 rozdielne obce uvedené v ŽoNFP a v prílohe 
č.1 

 neuvedené všetky obce,
 uvedených viac obcí ako v mape,
 uvedené obce, ktoré nie sú súčasťou MAS

 Doklady o formovaní územia MAS
 v Prílohe č. 2 chýbala pečiatka, podpis ale-

bo číslo uznesenia,
 pečiatky boli na 2. strane listu

 Podmienka trvalého alebo prechodného bydlis-
ka, sídla alebo prevádzky v území MAS

 v Prílohe č. 8 boli členovia, ktorí túto pod-
mienku nespĺňali,

 Inovačné prístupy k rozvoju
 v stratégii neuvedené

 Vypracovanie kapitol záväznej osnovy:
 Kapitola 2: Prehľad zdrojov územia

 všeobecný popis, netýka sa jednotlivých 
bodov

 Kapitola 3: Analýzy
 nesprávne členenie SWOT analýzy,
 príležitosti zamenené s ohrozeniami

 NAJČASTEJŠIE CHYBY V RÁMCI I. VÝZVY NA 

PREDKLADANIE ISRÚ

Na pomoc žiadateľom, ktorí sa pripravujú reagovať na II. výzvu, bol spracovaný prehľad najčastejších chýb zistených 

v rámci hodnotenia projektov podaných v rámci prvej výzvy.

Pani Ing. Ingrid Kocianová pri prezentácii
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 Kapitola 4: Zostavenie strategického rámca
 neuvedené spolu<nancovanie z iných zdrojov
 chýbajú monitorovacie indikátory 
 nevyplnené tabuľky monitorovacích indiká-

torov 
 Kapitola 5: Implementačný rámec pri imple-

mentácii stratégií
 chýba de<novanie úloh jednotlivých subjek-

tov a organizačných zložiek
 chýba opis postupu pri vyhlásení výziev 

a opis postupov na výber projektov, resp. ne-
súlad s podmienkami kapitoly 8 Usmernenia,

 postupy na výber projektov sú rozdielne 
uvedené v Prílohe č. 4 ZO

 chýbajú spôsoby zverejňovania výsledkov 
stratégie a vyhodnocovania,

 Prílohy k záväznej osnove:
 Príloha č. 1 Socio-ekonomická charakteristika

 Tab. č.6: Zoznam a počet obcí rozdielny 
oproti ŽoNFP a mape

 Príloha č. 2 Doklad o súhlase obcí…
 chýbala pečiatka, podpis alebo číslo uznesenia,
 pečiatky boli na 2. strane listu

 Príloha č. 3 Súhrnný prehľad ISRÚ
 pri opatreniach osi 3, ktoré sa budú <nan-

covať prostredníctvom osi 4 Leader neboli 
rozpísané presné názvy opatrení a jednotli-
vých činností,

 neuvedené opatrenia 4.2 a 4.3
 nesprávne uvedené názvy opatrení osi 3

 Príloha č. 4 Opatrenia osi 3 a 4 PRV implemen-
tované prostredníctvom osi 4 Leader

 nesúlad odhadu počtu konečných prijímate-
ľov s max. výškou oprávnených nákladov,

 neboli doplnené všetky požadované povinné 
prílohy v rámci tabuľky,

 neboli uvedené oprávnené a neoprávnené 
výdavky, neoprávnené projekty, kritériá spô-
sobilosti a spôsob preukázania ich splnenia,

 chybne uvedená výška min. a max. nákla-

dov na 1 projekt (nesúlad s príslušným 

opatrením osi 3),
 neoprávnené činnosti podľa príslušného 

opatrenia osi 3,
 neuvedené opatrenia 4.2 a 4.3
 neuvedené opatrenia 4.2 a 4.3

 Príloha č. 5 Finančný plán implementácie opat-
rení <nancovaných z PRV 2007 - 2013 

 požadovaná výška <nančného príspevku 
z PRV SR bola vyššia ako maximálna možná 
pre opatrenia 4.1 a 4.3,

 suma uvedená v prílohe č. 4 (Opatrenie 
celkom) nebola v súlade so sumou v prílohe 
č. 5 (Finančný plán),

 nesprávne názvy opatrení osi 3,
 pri opatrení 4.3.nedodržanie obmedzenia 

max. výšky oprávnených nákladov (80% 
prevádzka + 20% budovanie zručností),

 nesprávne vypočítaná suma prevádzkových 
výdavkov z celkovej sumy oprávnených 
výdavkov na opatrenie 4.1,

 Príloha č. 6 Zoznam členov VSP (MAS)
 členovia neplnili podmienku trvalého alebo 

prechodného bydliska, sídla alebo prevádzky 
v území MAS,

 členovia aj z obcí, ktoré nie sú členmi MAS
 Príloha č. 7 Prehľad podujatí a stretnutí vrátane 

zápisov a prezenčných listín
 nepredložený
 chýbali podpisy na prezenčných listinách, 

chýbali dátumy stretnutí ap.
 Príloha č. 9 Mapa územia MAS – hranice, obce 

(spadajúce do územia), okolie (hranice krajov, 
do ktorých územie spadá alebo s nimi susedí)

 nepredložené,
 stiahnutá z internetu, kópia automapy,
 nevyznačené hranice krajov

 Príloha č. 10 Stanovy 
 neuvádzaný deň registrácie na MV SR.
 úradne neoverená kópia, 
 neaktuálne, 
 s chýbajúcimi dodatkami.

 Príloha č. 11 Schéma organizačnej štruktúry 
 chýbal popis orgánov vrátane ich činnosti
 chýbal menný zoznam členov,

 Príloha č. 12 Interné vykonávacie predpisy 
(organizačný poriadok, vykonávacie predpisy, 
smernice)

 nepredložené
 v nesúlade s Usmernením (výber projektov, 

zloženie výberovej komisie ap.)
 Príloha č. 13 Výpis z registra trestov štatutára

 nepredložený
 starší ako 3 mesiace

Zmeny v aktualizácii Usmernenia pre 

administráciu osi 4 Leader: od 1. 7. 2009:

 Kapitola 8
 Záväzná osnova (Finančný plán, karta osi 3)
 ŽoNFP a ŽoP pre jednotlivé opatrenia osi 3

Ing. Ingrid Kocianová


