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DODATOK č. 5 

k Integrovanej stratégii rozvoja územia 

Bachureň – územie, ktoré nás spája 

 

v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.11 aktualizovaná Dodatkom č. 11 zo dňa 6. marca 2012. 

 

 

Schválené dňa 29.03.2012 

 

Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia:  

Bachureň – územie, ktoré nás spája 

Názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):  

Partnerstvo BACHUREŇ 

Sídlo:  

Renčišov 11 

Štatutárny zástupca    

Miroslav Paločko 
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V súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader - verzia 1.11, platným od 06.03.2012, najvyšší orgán Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo 

BACHUREŇ - Zhromaždenie členov MAS - schválil dňa 29.03.2012 v Renčišove aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS 

Partnerstvo BACHUREŇ Dodatkom č. 5 k Integrovanej stratégií rozvoja územia v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader - verzia 

1.11, aktualizovaného Dodatkom č. 11 zo dňa 06.03.2012 a to v nasledovných častiach: 

 

ISRU – Implementačná časť - Kapitola 5: Implementačný rámec pri implementácii integrovanej stratégie rozvoja územia 

 

Príloha č. 4 k ISRU – Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader, časť A: 

Opatrenia osi 3, 3.1 Zlepšovanie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia skvalitňovaním a podporou ľudského 

potenciálu a časť B: Opatrenia osi 4, 6.2 Chod miestnej akčnej skupiny 

 

Príloha č. 3 – Protokol o výbere žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektov) MAS 

 

Príloha č. 6 – Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4  - zmeny zapracované v Prílohe č. 4 ISRU  

 

Príloha č. 9  - Potvrdenie o prijatí žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pridelení kódu  projektu 

 

Príloha č. 17 -  Metodické usmernenie postupu  konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác 

a služieb v rámci osi 4 Leader 

 

Príloha č. 18 - Vzor výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci 

implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia 
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Príloha č. 19 - Kritériá pre uznateľnosť výdavkov, maximálne finančné limity vybraných oprávnených výdavkov v rámci opatrenia 3.3 

Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce a opatrenia 4.3 

Chod MAS 

 

Zmeny sú uvedené priamo vo vyššie uvedených dokumentoch (doplnené a upravené znenia sú zvýraznené červenou farbou). 

 

Dodatok č. 5 k Integrovanej stratégií rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo BACHUREŇ, o. z. nadobúda platnosť dňom 

doručenia Rozhodnutia o schválení zmeny (dodatku) Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava. 

 

 

 


