REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2019
Výzva č. 04/GP/MAS/2019
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 26. apríla 2019 výzvu na predkladanie projektov
v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenie:
1.2.3 Podpora občianskych iniciatív
Cieľ grantového programu:
Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k zatraktívneniu regiónu Malohont pre miestnych
obyvateľov i návštevníkov prostredníctvom podpory občianskych iniciatív a aktivít.
Oblasti podpory:
1. Historické a kultúrne dedičstvo regiónu
2. Miestne produkty a špeciality
3. Vidiecky cestovný ruch
V grantovom programe:
- budú podporené podujatia so zameraním na jednu, resp. viacero oblastí podpory, vydanie publikácií,
propagácia regiónu, tvorba produktov v cestovnom ruchu s dôrazom na zhodnotenie prírodného,
historického a kultúrneho potenciálu územia MAS, drobná infraštruktúra a pod.
- nebudú podporené projekty bez regionálneho významu a bez originálneho nápadu, resp.
originálneho spôsobu realizácie projektu.
Oprávnení žiadatelia: občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb,
združenia obcí, poľovnícke združenia, školy a cirkevné organizácie, ktoré pôsobia (majú sídlo alebo
prevádzku) v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT
Minimálna výška podpory na 1 projekt:
Maximálna výška podpory na 1 projekt:

500,00 €
2 500,00 €

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

95 %
5%

Rozpočet na výzvu č. 04/GP/MAS/2019:

18 000,00 €

Termín uzávierky prijímania projektov:

31. mája 2019 o 16:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:
- projekt je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii najneskôr do 31. mája 2019, 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 (vo formáte .doc) na
kristina.furmanova@malohont.sk najneskôr do 31. mája 2019
Prílohy výzvy:
1. Podmienky výzvy č. 04/GP/MAS/2019
2. Formulár projektu
3. Podporné stanovisko obce/MAS
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 2019
je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahnutých do územia MAS.

