REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2014

PODMIENKY VÝZVY č. 05/GP/2014
1. Opatrenie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS:
4.1 Podpora aktivít občanov, združení a komunít
2. Cieľ grantového programu:
Hlavným cieľom programu je prispieť k aktivizácii občanov a ich vzájomnej spolupráci,
k zvýšeniu ich záujmu o dianie v regióne a k budovaniu pozitívneho vzťahu k regiónu
prostredníctvom podpory nápadov, ktoré napomáhajú rozvíjať územie MAS MALOHONT.
3. Oblasti podpory:
1. Podpora kultúrnych a športových podujatí
2. Zveľadenie významných miest alebo objektov v obciach
3. Motivačné súťaže a prezentácia regiónu
V grantovom programe nebudú podporené projekty bez regionálneho významu a bez
originálneho nápadu, resp. originálneho spôsobu realizácie projektu.
4. Oprávnení žiadatelia:
- občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb,
mikroregióny, školy a cirkevné organizácie, ktoré pôsobia (majú sídlo alebo prevádzku) v
obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT (k 31.12.2013)*
Úspešní žiadatelia v rámci grantového programu MAS 2013 musia mať ku dňu predloženia
projektu v rámci výzvy č. 05/GP/2014 vyúčtovaný projekt, ktorý mali schválený
v predchádzajúcom roku.
5. Výška podpory na 1 projekt:
- minimálna výška podpory na 1 projekt:
- maximálna výška podpory na 1 projekt:

330,- EUR
1 660,- EUR

6. Minimálna výška spoluúčasti na projekte:
- min. 5 % z celkového rozpočtu - finančný vklad
- min. 5 % z celkového rozpočtu - nefinančný vklad (dobrovoľnícka práca, materiál,...)
V podmienkach grantového programu MAS sa za dobrovoľnícku prácu nepovažuje aktivačná
činnosť podľa § 52 a § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Spôsob financovania:
- 90 % zo schváleného finančného príspevku po podpise zmluvy
- 10 % zo schváleného finančného príspevku po predložení záverečnej správy projektu
8. Celkový rozpočet na výzvu č. 05/GP/2014: min. 8 300,- EUR
V prípade nedostatočného počtu schválených projektov vo výzve č. 02/MAS/2014, môže byť
rozpočet na výzvu č. 05/GP/2014 navýšený o ďalšie finančné prostriedky vo výške max.
8 300,- EUR.
9. Oprávnené výdavky:
- nákup materiálu a vybavenia (drevo, piesok, materiál na tvorivé dielne a pod.)
- cestovné náklady cieľovej skupiny priamo súvisiace s realizáciou projektu
- občerstvenie pri aktivitách (max. 1,- EUR/osobu/deň)
- služby (odborné práce, lektori, grafické návrhy, tlač, preklady a pod.)
10. Neoprávnené výdavky:
- mzdy a odmeny, stravné, prenájom priestorov, plôch alebo zariadení
- DPH, v prípade že žiadateľom je platca DPH
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11. Miesto realizácie projektu:
Projekt musí byť realizovaný na území obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT
k 31.12.2013:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany,
Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Kružno,
Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce,
Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké,
Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný
Skálnik, Zacharovce
12. Povinné prílohy projektu:
1. Stanovy alebo zriaďovacia listina organizácie - fotokópia
2. Doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie - fotokópia
3. Čestné vyhlásenie žiadateľa (viď Príloha č. 3) - originál
4. Podporné stanovisko obce/í, v ktorej/ých sa bude projekt realizovať, resp. MAS
(viď Príloha č. 4) - originál
5. Potvrdenie o konzultácii projektu (vydáva MAS) - originál
V prípade zveľadenia významných miest alebo objektov v obciach, resp. iných drobných
stavieb, doložte navyše aj:
6. Minimálne 2 fotografie súčasného stavu (je potrebné zaslať aj mailom spolu s projektom)
7. Nákres riešenia/výslednej podoby po ukončení realizácie projektu - fotokópia
8. List vlastníctva, resp. nájomná zmluva alebo súhlas majiteľa pozemku s realizáciou projektu
- originál
9. Oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe a/alebo potvrdenia dotknutých inštitúcií (ak si to
charakter projektu vyžaduje) - fotokópia
13. Základné podmienky pre zaradenie projektu do hodnotenia:
- každý žiadateľ môže predložiť max. 1 projekt
- projekt musí byť v termíne predložený na prepísanom formulári spolu so všetkými prílohami
a zároveň aj zaslaný elektronicky mailom (v programe Word)
- projekt musí byť v súlade s oblasťami podpory a podmienkami výzvy
- rozsah projektu (mimo žiadosti a príloh) musí byť maximálne 5 strán
- projekt musí byť realizovaný aj dobrovoľníckou prácou
14. Výber projektov a kritériá na hodnotenie projektov:
Predložené projekty, ktoré splnia základné podmienky tejto výzvy, bude posudzovať 7- členná
Výberová komisia MAS. Pri hodnotení a výbere projektov bude Výberová komisia MAS
posudzovať nasledovné kritériá:
- význam projektu pre región
- inovatívnosť a celková zaujímavosť projektu
- realizácia projektu dobrovoľníckou prácou
- spolupráca s inými subjektmi na realizácii projektu
- prospech projektu pre širokú verejnosť
- prepojenie cieľov, aktivít a výsledkov projektu
- primeranosť rozpočtu k plánovaným aktivitám projektu
- zapojenie žiadateľa do aktivít v prospech územia MAS, resp. v spolupráci s MAS
15. Spôsob predkladania projektov:
- projekt spolu s povinnými prílohami je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii najneskôr do
20. júna 2014, a to poštou na adresu MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52
Hrachovo alebo osobne na uvedenej adrese do dňa uzávierky (vrátane) do 16.00 hod.
- UPOZORNENIE: Pri doručení poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Projekty zaslané
(s pečiatkou) po dátume uzávierky nebudú do hodnotenia zaradené.
- projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii na info@malohont.sk najneskôr
do 20. júna 2014, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť: GP MAS 2014
16. Informácie a konzultácie k príprave projektov:
Kancelária MAS, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo - 047/5695 533
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- Ing. Miroslava Vargová - 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk
- Veronika Muránska - 0911 927805, info@malohont.sk
- Elena Kubaliaková - 0905 715814, ozveny@ozveny.sk
Konzultácie budú poskytované osobne, mailom alebo telefonicky od 19. mája do 16. júna 2014
počas pracovných dní. Pri osobnej konzultácii je potrebné vopred si dohodnúť termín a čas.
17. Informovanie verejnosti o podporení projektu:
Podporení žiadatelia sú povinní informovať verejnosť o realizácii projektu:
- min. v 3 miestnych alebo regionálnych médiách
- na web stránke MAS MALOHONT www.malohont.sk
- použitím loga MAS a vety: „Realizované s finančnou podporou Miestnej akčnej skupiny
MALOHONT.“ na všetkých materiáloch súvisiacich s realizáciou projektu
18. Plánovaný harmonogram výzvy:
- vyhlásenie výzvy:
- termín uzávierky:
- administratívna kontrola a hodnotenie projektov:
- podpisovanie zmlúv s podporenými žiadateľmi:
- realizácia projektov:
- vyúčtovanie projektov:

19. mája 2014
20. júna 2014 do 16.00 hod.
25. júna 2014
01. - 07. júla 2014
01. júla - 15. novembra 2014
do 15. decembra 2014

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2014
je spolufinancovaný z finančného príspevku 39 obcí zahrnutých do územia MAS.*
* obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT k 31.12.2013:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce,
Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad
Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa,
Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč,
Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce
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