CESTOU - NECESTOU
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016
Výzva č. 02/GP/MAS/2016
Výzva na predkladanie projektov
v rámci implementácie Stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016 - 2023
„Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom“
Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje dňa 18. apríla 2016 výzvu na predkladanie projektov
v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenie:
3.1.2 Budovanie turistických atrakcií a doplnkových služieb v cestovnom ruchu
Oblasti podpory:
1. Turisticky zaujímavé objekty:
investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých
objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry - miestne kultúrne, historické, prírodné a iné
objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
2. Informácie (nielen) pre turistov:
investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických
lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body,
smerové tabule, KIOSKy a pod.;
3. Náučné chodníky a cyklotrasy:
budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné
chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a
pod.), budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a
pod.
Oprávnení žiadatelia:
- obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT (k 31.12.2015)*
- mikroregióny s právnou formou združenie obcí alebo záujmové združenie právnických osôb, ktoré
pôsobia (majú sídlo alebo prevádzku) v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT (k 31.12.2015)*
Minimálna výška podpory na 1 projekt:
Maximálna výška podpory na 1 projekt:

1 000,00 €
7 000,00 €

Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov:

95 %
5%

Rozpočet na výzvu č. 02/GP/MAS/2016:

21 000,00 €

Termín uzávierky prijímania projektov:

30. mája 2016 o 16:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:
- projekt je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii najneskôr do 30. mája 2016, 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 info@malohont.sk najneskôr do 30. mája
2016
Prílohy výzvy:
1. Podmienky výzvy č. 02/GP/MAS/2016
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 2016
je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahnutých do územia MAS.

