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

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV
Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT
vyhlasuje dňa 01. apríla 2011
výzvu na prekladanie projektov
v rámci Grantového programu Miestnej akčnej skupiny MALOHONT
REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU
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.
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.
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*
Minimálna výška podpory na 1 projekt:
Maximálna výška podpory na 1 projekt:

330 EUR
1 660 EUR

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
Celková suma na prerozdelenie:

16 600 EUR

Termín uzávierky prijímania projektov:

02. máj 2011 do 16:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:
- projekt 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.
- projekt je potrebné zaslať zároveň elektronicky na mailovú adresu mirkakubka@malohont.sk
najneskôr do 2. mája 2011
Informácie a konzultácie Vám poskytnú pracovníčky Kancelárie MAS - 047/5695 533:
Elena Kubaliaková, mobil: 0905 715 814, mail: ozveny@ozveny.sk
Mgr. Stanislava Zvarová, mobil: 0904 875 369, mail: info@malohont.sk
Podrobné podmienky programu a formulár projektu sú k dispozícii
na web stránke www.malohont.sk alebo v kancelárii MAS MALOHONT.
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2011
je financovaný z rozpočtov 39 obcí zahnutých 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

