REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2011

PRAVIDLÁ A PODMIENKY
1. Cieľ grantového programu:
Hlavným cieľom programu je zvýšiť participáciu občanov na zlepšovaní kvality života v území
MAS MALOHONT a posilniť vzájomnú spoluprácu medzi nimi prostredníctvom podpory ich
nápadov, ktoré prispejú k obnove a rozvoju života v regióne.
2. Oblasti podpory:
1. Podpora kultúrnych a športových podujatí
2. Zveľadenie priestranstiev a významných miest v obciach
3. Motivačné súťaže a prezentácia regiónu
V grantovom programe nebudú podporené dni obce, výstavba a rekonštrukcia ihrísk.
3. Oprávnení žiadatelia: občianske združenia, neziskové organizácie, školy, záujmové združenia
právnických osôb, mikroregióny, cirkevné organizácie a neformálne skupiny občanov (min. 5
ľudí, pričom min. 1 z nich musí mať skúsenosti s realizáciou projektov), ktoré pôsobia v obciach
zahrnutých do územia MAS MALOHONT*
4. Výška podpory na 1 projekt:
- minimálna výška podpory na 1 projekt:
- maximálna výška podpory na 1 projekt:

330 EUR
1 660 EUR

5. Minimálna výška spoluúčasti na projekte:
- min. 5 % z celkovej výšky rozpočtu musí tvoriť vlastný finančný vklad
- min. 15 % z celkovej výšky rozpočtu musí tvoriť 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.
6. Spôsob financovania:
- 90 % zo schválenej finančnej podpory po podpise zmluvy
- 10 % zo schválenej finančnej podpory po predložení záverečnej správy projektu
7. Celková suma na prerozdelenie:

16 600 EUR

8. Oprávnené výdavky:
- nákup materiálu a vybavenia (drevo, piesok, sadenice, lavičky, suroviny na tvorivé dielne,
športové potreby,...)
- 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,...)
9. Neoprávnené výdavky:
- mzdy a odmeny, stravné, prenájom
- DPH, v prípade že žiadateľom je platca DPH
10. Miesto realizácie projektu:
Projekt musí byť realizovaný na území obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT:
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
1/3

11. Povinné prílohy projektu:
Všetci žiadatelia:
- čestné vyhlásenie o vysporiadaní všetkých záväzkov voči štátu, MAS, mikroregiónu a obci
- podporné stanovisko obce/í, v ktorej sa bude projekt realizovať (resp. MAS)
V prípade realizácie drobných stavieb alebo prvkov drobnej architektúry:
- minimálne 2 fotografie súčasného stavu (je potrebné zaslať aj mailom spolu s projektom)
- nákres riešenia/výslednej podoby po ukončení realizácie projektu
- súhlas majiteľa pozemku s realizáciou aktivít projektu
- oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe a/alebo iné potvrdenia dotknutých inštitúcií, ak si
to charakter projektu vyžaduje
Občianske združenia, neziskové organizácie, školy, záujmové združenia právnických osôb,
mikroregióny, cirkevné organizácie:
- kópia stanov alebo zriaďovacej listiny organizácie
- kópia dokladu o pridelení identifikačného čísla organizácie
Neformálne skupiny občanov:
- kópia občianskeho preukazu povereného zástupcu skupiny
- poverenie zástupcu neformálnej skupiny podpísané všetkými členmi neformálnej skupiny
12. Základné podmienky pre zaradenie projektu do hodnotenia:
- každý žiadateľ môže predložiť max. 1 projekt
- projekt musí byť v termíne predložený písomne na prepísanom formulári spolu so všetkými
prílohami a zároveň aj zaslaný elektronicky mailom
- projekt musí byť v súlade s oblasťami podpory a pravidlami grantového programu
- rozsah projektu (mimo žiadosti a príloh) musí byť maximálne 3 strany
- projekt musí byť realizovaný aj dobrovoľnou prácou
13. Výber projektov a kritériá na hodnotenie ŽoNFP (projektov):
Predložené projekty, ktoré splnia všetky podmienky tejto výzvy, bude posudzovať 7- členná
Výberová komisia MAS, v ktorej má každý mikroregión min. 2 zástupcov.
Pri výbere - hodnotení 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
14. Spôsob predkladania projektov:
- projekt spolu s povinnými prílohami je potrebné predložiť písomne v 1 origináli najneskôr
do 2. mája 2011, 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 v elektronickej forme na mailovú adresu
mirkakubka@malohont.sk najneskôr do 2. mája 2011, pričom do predmetu správy je
potrebné uviesť: GP MAS 2011
15. Plánovaný harmonogram výzvy:
- vyhlásenie výzvy:
- informačný deň k výzve:
- termín uzávierky:
- administratívna kontrola projektov:
- hodnotenie a výber projektov:
- zverejnenie výsledkov:
- podpisovanie zmlúv s podporenými žiadateľmi:
- realizácia projektov:
- vyúčtovanie projektov:
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01. apríl 2011
11. apríl 2011
02. máj 2011 do 16.00 hod.
05. máj 2011
23. máj 2011
27. máj 2011
01. - 03. jún 2011
01. jún - 15. november 2011
do 15. decembra 2011

16. Informácie a konzultácie k príprave projektov:
Kancelária MAS, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo - 047/5695 533
- Elena Kubaliaková - 0905 715 814, ozveny@ozveny.sk
- Mgr. Stanislava Zvarová - 0904 875 369, info@malohont.sk
17. Informovanie verejnosti o podporení projektu:
- podporení žiadatelia sú povinní informovať verejnosť o realizácii projektu min. v 3
miestnych alebo regionálnych médiách (web stránka, noviny, TV, rozhlas a i.)
- podporení žiadatelia sú povinní na všetkých materiáloch súvisiacich s realizáciou projektu
uvádzať logo MAS a vetu: „Realizované s finančnou podporou MAS MALOHONT
v rámci Grantového programu REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU.“
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2011
je financovaný z rozpočtov 39 obcí zahrnutých do územia MAS.*
* obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT:
Mikroregión Rimava a Rimavica: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný
Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce,
Vyšný Skálnik, Zacharovce
Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo,
Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh
Mikroregión Sinec - Kokavsko: Ďubákovo, Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Poproč, Rovné,
Šoltýska, Utekáč
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