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V prílohe tohto listu Vám predkladáme návrh dodatku č. 4 k Akčnému plánu najmenej 
rozvinutého okresu Revúca. 

S pozdravom 

Príloha: 

   Ing. Peter Balogh
Predseda výboru pre rozvoj okresu Revúca
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Návrh dodatku č. 4 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca 

Č'I. 1 

Akčný plán rozvoja okresu Revúca v znení dodatku č. 3 schváleného predsedom vlády Slovenskej republiky dňa 
26.04.2018 sa mení a dopÍň.a takto: 

1. V celom Akčnom pláne rozvoja okresu Revúca sa slová ,.Rozvojová rada okresu" nahrádzajú slovami
,.Výbor pre rozvoj okresu Revúca".

2. Na strane 17 v tabul"ke „Prehľad priorít. opatrení a kľúfových aktivít Akčného plánu okresu" sa v
aktivite ,_B. 1.1 Vytvorenie podmienok pre vznik minimálne 7 projektov z oblasti poľnohospodárstva,
lesníctva a rybolovu" vypúšťajú slová „minimálne r.

3. Na strane 18 v tabuľke „Prehľad priorít opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu okresu·· sa v
aktivite „B.2.3 Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory minimálne IO projektov rozvoja
infraštruktúry cestovného ruchu" vypúšťajú slová „minimálne 1 O".

4. Na strane 18 v tabuľke „Prehľad priorít, opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu okresu" sa v
aktivite „C.2.2 Vybudovanie minimálne 3 Tréningových centier·· vypúšťajú slová „minimálne 3".

5. ľ'sa strane I 8 v tabuľke ,.Prehľad priorít, opatrení a krúčových aktivít Akčného plánu okresu" sa v
opatrení „D.1 Podpora rozvoja miestnej ekonomiky Podpora založenia min. 5 subjektov miestnej 

ekonomiky'' vypúšťajú slová „min. 5".

6. ]\:a strane 20 v tabuľke k Opatreniu „A.2 Centrum podpo1y regionálneho rozvoja" sa vypúšťajú riadky
„Predpokladané zdroje financovania", .,Celkový rozpočet" ... z toho výška RP" a „Z toho orientačne
EŠIF". V riadku „Prijímateľ RP'' sa vypúšťa slovo ,,Obec".

7. Na str:me 20 sa na záver prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia na realiz.áciu Akčného plánu na 
úrovni okresu" dopÍňa tabuľka, ktorá znie:

„Predpokladane zdroje financoľania prioritnej oblasti A, Systémové opatrenia na realizáciu
Akčného plánu na úrovni okresu

Predpokladané zdroje financovania: RP, OP 1;z, mestské rozpočty 

Celkový rozpočet: 566 tis. ECR 

Z toho výška RP: 566 tis. ECR 

Z toho orientačne EŠIF -

8. ľ'sa strane 21 v tabuťk.e k.Ak1ivite „B.1.1 Podpora min. 7 projektov z oblasti poľnohospodárstva,
lesníctva a rybolovu" sa vypúšťajú slová „min. 7" a riadky ,.Predpokladané zdroje financovania",
,.Celkový rozpočet'·, .. Z toho výška RP" a „Z toho orientačne EŠIF". V riadku „Prijímateľ RP'· sa slová
„Združenie, právnické osoby" nabrádz.ajú slovami „subjekty územnej spolupráee. iné právnické osoby
a fyzické osoby - podnikatelia••.
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9. Na strane 21 až 23 sa vypúšťa ,.Zoznam indíkatívnych projektov: .. k Aktivite B. l.1 Podpora min. 7 
projektov z oblasti pofoohospodárstva, lesníctva a rybolovu. 

1 O. Na strane 23 sa v tabuľke k Aktivite „B. 1 .2 Podpora projektov z oblasti spracovania dreva a výrobkov 
z dreva a korku" vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania". ,.Celkový rozpočet", ,.Z toho 
výška RP" a ,.Z toho orientačne EŠIF". V riadku „Prijímateľ RP" sa slová „Združenie, právnické 
osoby" nahrádzajú slovami .,subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby -
podnikatelia". 

11. Na strane 2➔ a 25 sa vypúsťa „Zoznam indikatívnych projektov:·· k Aktivite B. l .2 Podpora pr�jektov 
z oblasti spracovania dreva a výrobkov z dreva a korku. 

12. Na strane 25 sa v tabuľke k Aktivite „B. LJ Podpora projektov ostatn)·ch oblastí priemyselnej 
a remeselnej výroby" vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania", ,.CelkoY)' rozpočet", ,.Z 
toho V)'ška RP·· a .,Z toho orientačne EŠIF". V riadku „Prijímateľ RP„ sa slová „právnické osoby" 
nahrádzajú slovami .,subjekty územnej spolupráce. iné právnické osoby a fyzické osoby -
podn ikate! ia·'. 

13. Na strane 25 a 26 sa vypúšťa ,.Zoznam indikatívnych projektov:·· k Aktivite B.1.3 Podpora projektov 
ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby. 

14. Na strane 27 v tabuľke k . ..\ktivite „B.2.2 Vytvorenie koordinačnej platformy poskytovateľov služieb 

v oblasti cestovného ruchu"' sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania", ,.Celkový 
rozpočet" a „Z toho výška RP". 

15. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite „B.2.3 Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory minimálne 1 O 
projektov rozvoja infrastruktúry cestovného ruchu·· �a vypúšťajú slová „minimálne 1 o•· a riadky 
„Predpokladané zdroje financovania .. , ,,Celkový rozpočer'. ,.Z toho výška RP·· a ,.Z toho orientačne 
EŠJF'·. V časti „Prijímateľ RP·' sa vypúšťajú slová ,.mestá a obce okresu·· a dopÍňajú sa slová „fyzické 
osoby - podnikatelia". 

16. Na strane 28 a29 sa vypúšťa „Zoznam in<likativnych projektov:"' k Aktivite B.2.3 Vytvorenie 
pod1nienuJ..: pre n,ožnost� podpor')' Olinin,álnc 1 O pTojcktov rozvoja infi·aštruktúry cestovného ruchu. 

17. Na strane 29 sa na záver prioritnej oblasti „B. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovanie 
podpornej infraštruktúry" dopÍňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje linancoyania prioritnej oblasti B. Rozvoj miestnej ekonomiky ľrátane 
vybudovania podpornej infraštruktúry 

Predpokladané zdroje RP. OP ĽZ, PRV. podnikateľský sektor/súkromné zdroje, 
ti nancovania: investičná pomoc ( �4) � ( § 7) � OP Val, vlastné zdroje 
Celkový rozpočet: 43 614 tis. EUR 
Z toho výška RP: 1 243 tis. EUR 
Z toho orientačne ESIF: 20 OOO tis. EUR 
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,; v zmysle zákona č. 56 J/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o 7mene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov" 

18 .  1':a strane 30 v tabuľke k Opatreniu „C.1 Zlepšenie prístupu na trh práce v okrese pre dlhodobo 
nezamestnaných. mlad)'Ch, nízko kvalifikovaných. starších a zdravotne postihnutých" sa vypúšťajú 
riadky •. Predpokladané zdroje financovania", .,Celkový rozpočet"' a .z toho výška RP". 

19. 1':a strane 3 1  v tabuľke k Aktivite „C.2.1 V)1vorenie a dobudovanie 2 regionálnych centier 
vzdelávania/COVP'· sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 7.droje financovania", .,Celkový rozpočet'·, ,.Z 
toho výška RP" a ,.z toho orientačne EŠIF". 

20. "l\'a strane 32 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:'" k Aktivite „C.2.1 Vytvorenie 
a dobudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania/C'OVP". 

2 1 .  "ľ\a strane 32 sa v Aktivite „C.2.2 Vybudovanie minimálne 3 tréningových centier" vypúšťajú slová 
.. minimálne 3". 

22. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite „C.2.2 Vybudovanie minimálne 3 tréningových centier" sa \' riadku 
.. Účel RP" vypúšťajú slová „min. 3". vypúšťajú sa riadky „Predpokladané zdroje financovania•·, 
.. Celkový rozpočet", ,,Z toho vfška RP'· a „Z toho orientačne EŠIF" a v riadku „Prijímateľ RP" sa slová 
.. mestá a obce okresu·• nahrádzajú slovami „su�i ekty územnej spolupráce. nezisková organizácia". 

23. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite „C .2 .3 Podpora investící í do predprímárneho vzdelávania 
a primárneho vzdelávania•• sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania"', ,.('elko"'}· 
rozpočet"', ,.Z toho výška RP'· a „Z toho orientačne EŠIF". 

24. -:-.la strane 34 sa vypúšťa .,Zoznam indikatívnych projektov:" k Aktivite C.2.3 Podpora investícií do 
predprimórneho vzdelávania a primárneho vzdelávania. 

25. '-Ja strane 35 v tabuľke k Aktivite .. C .2.4 Vytvorenie Klastra prípravy a vzdelávania pre trh práce" sa 
vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania", ,,Celkový rozpočet" ... z toho výška RP" a .z 

toho orientačne EŠIF" a v riadku „Účel RP·• sa slovo .,Združenia" nahrádza slovom „Klasteť'. 

26. �a strane 35 sa na záver prioritnej oblasti „c. Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvalifikácie 
nezamestnaných" dopÍňa tabuľka. ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financmrania prioritnej oblasti C. Rozvoj ľudskfch zdrojov a zvyšovanie 
kvalifikácie nezamestno ných 

Predpokladané zdroje RP. OP ĽZ. IROP, mestá a obce okresu. 
financovania: 
Celko,•ý rozpočet: 4 780 tis. EUR 
Z toho vvška RP: 548 tis. EL1R 
Z toho orientačne ESIF: 540 tis. EUR 

27. Na strane 36 sa v texte k Opatreniu . .D.1 Podpora rozvoja miestnej ekonomiky" vypúšľ�iú slová •. min. 
5" a v tabuľke k Opatreniu „D.1 Podpora rozvoja miestnej ekonomiky·' sa vypúšťajú riadky 
•. Predpokladané zdroje financovania•', .. Celkový rozpočet'' . .,Z toho výška RP" a ,.z toho orientačne 
EŠIF". V riadku „Účel RP" sa vypúšťajú slová .:•mín. 5". Slová „Mestá a obce okresu. subjekty 
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územnej spolupráce a iné právnické osoby· sa nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné 
právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia". 

28. 1'a strane 37 sa vypúšťa ,,Zoznam indikatívnych projektov:" k Opatreniu D. I Podpora rozvoja miestnej 
ekonomiky. 

29. 't>;a strane 38 sa v názve a texte k Aktivite „D .2.1 Podpora založenia min. 6 subjektov komunitných 
centier" vypúšťajú slová „min. 6" a v tabuľke k Aktivite „D.2.1 Podpora z.aloženia min. 6 subjektov 
komunitných centier" sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania", ,.CelkOV)' rozpočet", 
„Z toho výška RP" a .,Z toho orientačne EŠIF". V riadku „Prijímateľ RP'' sa slová „mestá a obce 
okresu. tv1VO·· nahnídz.ajú slovami „subjekty ú:Lemnej spolupráce". 

30. Na strane 38 a 39 sa vypúšťa . .Zoznam indikatívnych projektov:" k Aktivite D.2.1 Podpora založenia 
min. 6 subjektov komunitných centier. 

3 1 .  "Na strane 39 v tabuľke k Aktivite „D.2.2 Rozšírenie siete poskytovateľov a zlepšenie kvality sociálnych 
a zdravotných služieb" sa vypúšťajú ríadky „Predpokladané zdr�je financovania"', ,,Celkový rozpočer·, 
,.z toho výška RP" a „Z toho orientačne EŠIF". V riadku „Prijímateľ RP" sa slová „mestá a obce 
okresu, MVO a iné právnické osoby·' nahrádzajú slovami „subjekty územn�i spolupráce, iné právnické 
osoby a f}•zické osoby - podnikate I ia". 

32. Na strane 40 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:·• k Aktivite D.2.2 Rozšírenie siete 
poskytovateľov a zlepšenie kvality sociálnych a zdravotných služieb. 

33. Na strane 41 v tabuľke k Opatreniu •. D.3 Pndpora realinície modelOV)'Ch projektov /MRK" sa 
vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania", .,Celkový rozpočet", .,Celková vfška RP'· a „Z 
toho orientačne EŠIF". V riadku „Prijímateľ RP" sa slová „mestá a obce okresu, MVO" nahrádzajú 
slnvami „subjekty územnej spolupráce". 

34. Na strane 41 a 42 sa vypúšťa ,.Zo:rJiam rnode lových projektov:" k Opatreniu D.3 Podpora realizácie 
modelových projektov /MRK. 

35. �a strane 42 sa na záver prioritnej oblasti „D. Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb" dopÍna 
Lahuľka, ktorá znie: 

.. Predpokladané zdroje financovania prioľitnej oblasti D. Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb 

Predpokladané zdroje RP. OP !:Z. SIR mestské a obe\.:né rozpočty, súkromné 
financovania: zdroje 
Celkový rozpočet: 4 250 tis. EUR 
Z toho výška RP: 929tis. EUR 
Z toho orientačne ESIF: 1 315 tis. EUR 

36. Na strane 42 v tabuľke k Opatreniu „E. l Zlepšenie stavu kultúrnej infraštruklúry" sa vypúšťajú riadky 
„Predpokladané zdroje financovania•' . .. Celkový rozpočet", ,.Z toho výška RP" a „Z toho orientačne 
iné". V riadku „Prijímateľ RP" sa slová „mestá a obce okresu" nahrádzajú slovami „subjekty územnej 
spolupráce. iné právnické osoby. fyzické osoby - podnikatelia". 
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37. Na strane •B a 44 sa vypúšťa .,Zoznam indikatívnych projektov:·· k Opatreniu E. l Zlepšenie stavu 
kultúrnej infra.fäuktúr

y. 

38. Na strane 44 v tabuľke k Opatreniu .. E.2 Vytvorenie podmienok pre zlepšenie stavu ostatnej 
infraštruktúry" sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania" • .  ,C'el kový rozpočet" . . •  z toho 
výška RP'• a „Z toho orientačne EŠIF". 

39. Na strane 45 a 46 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:" k Opatreniu E.2 Vytvorenie 
podmienok pre zlepšenie stavu ostatnej infraštruktúry. 

40. Na strane 46 sa na záver prioritn1.;i oblasti ,.E. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry" dopÍňa tabuľka. 
ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti E. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry 

Predpokladané zdroje RP. mestské a obecné rozpočty, .,Obnovme svoj dom•·. 
financovania: súkromné zdroje, OP I:Z, PRV. IROP. OP KŽP 
Celko,·v rozpočet: 7 700 tis. EUR 
Z toho v,·ška RP: 549 tis. EUR 
Z toho orientačne iné: ! OOO tis. EUR 
Z toho orientafoe EŠIF: l 500 tis. EUR 

41 . Tabuľka 1 2  na strane 49 „Tab. 1 2  Predpokladané náklady jednotlivých opatrení a kľúčových aktivít 
' h  I ž . 

' I  h k • a éasovy armonogram roz o· ema reg1ona ne o pr1spev ·u' zme: 

Náľrh rozdelenia Re�ionálneho llrÍSPeľku v tis. EllR 

Prioritná oblasť Celkom 2016 2017 

A. SYSTÉMOVÉ OPATRENIA PRE 
REALIZÁCILT AKČNÉHO PLÁM! NA ÚROVNI 
OKRESU 566 2 159 

B. ROZVOJ MIESTNEJ EKONOMIKY 
VRÁTANE V\'Rl IOOV A'.'IIA PODPOR!'iEJ 
INFRAŠTRl:KT(TRY 1 193 120 1 97 
C. ROZVOJ Ľ(;DSKYCH ZDROJOV A 
ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE 
NEZAMESTNANÝCH 548 o 1 96 

D. ROZVOJ SOCIÁLNEJ EKON0'.\11Kľ A 
SOCIÁLNYCH su;žIEB 929 78 140 

E. ZLEPŠENIE STA HJ VEREJNEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 549 300 68 

Snolu 3 835 500 760 

Vytvorené 
2018 2019 2020 pracovné 

míesta 

135 135 135 10 

414 203 259 860 

70 242 90 40 

206 191 314 128 

25 64 92 50 

850 835 890 1088 
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Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 




