PRE ROZVOJ OBCÍ
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV
V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
Miestnej akčnej skupiny MALOHONT
„Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme“
č. 01/MAS/2013
Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje dňa 15. apríla 2013 výzvu na predkladanie
projektov v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS pre opatrenia:
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
a 3.2 Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach
Oblasti podpory:
1. Rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón
2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia tržníc, zastávok, prvkov drobnej architektúry
(prístrešky, mostíky, lavičky, altánky, informačné tabule, vstupy do obcí, odpočívadlá,...) a pod.
3. Rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu (okrem kultúrnych domov,
samostatných budov obecných úradov, domov smútku), pamätihodností obcí (okrem stavieb
a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok)
vrátane ich okolia
4. Úprava verejných priestranstiev (výsadba zelene, úprava parkov, rybníkov, prameňov,
studničiek,...)
V grantovom programe nebudú podporené projekty zamerané na zdravotnú, bytovú, sociálnu
a školskú problematiku a projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk
a detských ihrísk.
Oprávnení žiadatelia: obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT, ktoré nepredkladali a
neplánujú predkladať projekty do výziev na predkladanie projektov pre opatrenia osi 3
implementované prostredníctvom Osi 4 LEADER, tzn. nežiadali a neplánujú žiadať finančné
prostriedky z PRV SR 2007 - 2013.
Minimálna výška podpory na 1 projekt:
Maximálna výška podpory na 1 projekt:
Maximálna výška celkových výdavkov na projekt:

330,- EUR
1 660,- EUR
6 600,- EUR

Minimálna miera spolufinancovania:
- 10 % z celkových výdavkov na projekt
Rozpočet na výzvu:

max. 8 300,- EUR

Termín uzávierky prijímania projektov:

20. mája 2013 do 16.00 hod.

Spôsob predkladania projektov:
- projekt je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii najneskôr do 20. mája 2013, 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.
- projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii na mirkakubka@malohont.sk
najneskôr do 20. mája 2013
Prílohy výzvy:
1. Podmienky výzvy č. 01/MAS/2013
2. Formulár projektu
3. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Podrobné podmienky výzvy a formulár projektu sú k dispozícii
na web stránke www.malohont.sk alebo v kancelárii MAS MALOHONT.
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2013
je spolufinancovaný z finančného príspevku 39 obcí zahnutých do územia MAS.

