PRE ROZVOJ OBCÍ
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2014

PODMIENKY VÝZVY č. 03/MAS/2014
1. Opatrenia Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS:
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
2. Oblasti podpory:
1. Budovanie a rekonštrukcia cyklotrás
2. Budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov a turistických trás so zameraním na
historické, kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu (okrem rekonštrukcie a modernizácie
stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych
pamiatok)
3. Podporované aktivity:
- značenie nových a obnova značenia existujúcich cyklotrás, náučných chodníkov a
turistických trás
- budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry prislúchajúcej k cyklotrasám, náučným chodníkom
a turistickým trasám ako napr. lavičky, lávky, odpočívadlá, prístrešky, informačné panely
a pod.
4. Oprávnení žiadatelia:
- obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT (k 31.12.2013)
- združenia obcí, záujmové združenia právnických osôb a mimovládne organizácie, ktoré
pôsobia (majú sídlo alebo prevádzku) v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT
(k 31.12.2013)
5. Výška podpory na 1 projekt:
- minimálna výška podpory na 1 projekt:
330,- EUR
- maximálna výška podpory na 1 projekt:
7 000,- EUR
- maximálna výška celkových výdavkov na projekt: 15 000,- EUR
6. Minimálna miera spolufinancovania:
- min. 10 % z celkových výdavkov na projekt
7. Spôsob financovania:
- 50 % zo schváleného finančného príspevku po podpise zmluvy
- 50 % zo schváleného finančného príspevku po predložení záverečnej správy projektu
8. Celkový rozpočet na výzvu č. 03/MAS/2014:

25 000,- EUR

9. Oprávnené výdavky:
- nákup materiálu (drevo, kameň, farby a pod.)
- odmeny za odborné práce a služby (architekti, značkári, remeselníci, grafici a pod.)
- občerstvenie pre dobrovoľníkov podieľajúcich sa na realizácii aktivít projektu
(2,- EUR/osobu/deň)
- ďalšie výdavky súvisiace s realizáciou projektu - len po predchádzajúcej konzultácii
10. Neoprávnené výdavky:
- DPH, v prípade že žiadateľom je platca DPH
- ostatné výdavky, nedefinované v bode 9. podmienok tejto výzvy
11. Miesto realizácie projektu:
Projekt musí byť realizovaný na území obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT
k 31.12.2013:
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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
V odôvodnených prípadoch je oprávnené aj územie nových obcí zahrnutých do územia MAS
po 31.12.2013: Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Chvalová, Selce
12. Povinné prílohy projektu:
1. Doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie - fotokópia
2. Čestné vyhlásenie žiadateľa (viď Príloha č. 3) - originál
3. Jednoduchá projektová dokumentácia alebo nákres s rozpočtom (ak je) - fotokópia
4. Jednoduchý náčrt predpokladaného vedenia cyklotrás, turistickej trasy alebo náučného
chodníka - originál
5. Minimálne 2 fotografie súčasného stavu (je potrebné zaslať aj mailom spolu s projektom)
6. Prezenčná listina a 2 fotografie z min. 1 stretnutia spolupracujúcich organizácií a aktívnych
občanov k príprave projektu - originál
7. Potvrdenie o konzultácii projektu (vydáva MAS) - originál
Stanoviská dotknutých inštitúcií, vlastníkov, resp. správcov územia nie je potrebné prikladať
k projektu, nakoľko budú vyžiadané od úspešných žiadateľov v rámci priebežného monitoringu ku
koncu roka 2014.
13. Základné podmienky pre zaradenie projektu do hodnotenia:
Po obsahovej stránke:
- do prípravy projektu je potrebné zahrnúť spolupracujúce inštitúcie a aktívnych občanov,
ktorí sa budú podieľať na následnej realizácii aktivít projektu
- pri značení nových a obnove existujúcich turistických trás je potrebné zahrnúť do realizácie
projektu aj značkárov Klubu slovenských turistov (KST) z územia MAS, resp. z okresov
Rimavská Sobota a Poltár
- značenie nových a obnova značenia existujúcich cyklotrás musí byť v súlade s projektovou
dokumentáciou Značené cyklotrasy v regióne MAS MALOHONT
- projektové dokumentácie náučných chodníkov a infraštruktúry prislúchajúcej k cyklotrasám
alebo turistickým trasám, spracované v rámci realizácie projektov, podliehajú súhlasnému
stanovisku MAS
Po formálnej stránke:
- 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 ostatnými 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
- využitie miestnych zdrojov
- význam projektu pre rozvoj cestovného ruchu
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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 mirkakubka@malohont.sk
najneskôr do 20. júna 2014, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť: GP MAS 2014 trasy
16. Informácie a konzultácie k príprave projektov:
Kancelária MAS, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo - 047/5695 533
- 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, resp. objektoch 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 2014 - 30. júna 2015
do 31. júla 2015

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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