Program rozvoja vidieka
2014 – 2020
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI
Výzva MAS_021/7.2/2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie
Výzva MAS_021/7.5/1
Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Výzva MAS_021/7.2/2 a MAS_021/7.5/1
 Dátum vyhlásenia výziev:
 Dátum uzavretia výziev:

 Typ výziev:
 Intenzita pomoci:

3.6.2019
30.9.2019
uzavreté
100 %

 Oprávnené miesto realizácie:

 územie Partnerstva MP-ČH

 Oprávnených žiadatelia:

 Obec, mesto
 Záujmové združenie právnických osôb
 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Financovanie projektu

Výzva

MAS_021/7.2/2

MAS_021/7.5/1

255 000 €

210 000 €

Minimálna žiadaná výška NFP

5 000 €

5 000 €

Maximálna žiadaná výška NFP

80 000 €

50 000 €

Indikatívna výška finančných
prostriedkov alokovaných na výzvu

Oblasť podpory financovania projektu výzvy MAS_021/7.2/2
Zameranie
výzvy

7.2

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z
obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Oblasť podpory

A001 /Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,
chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok

A006 / Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných
priestranstiev, námestí, parkov

A008 / Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov,
prehlbovanie existujúcich obecných studní
P / Podporné aktivity (neuplatňujú sa)

Oblasť podpory financovania projektu výzvy MAS_021/7.5/1
Zameranie
výzvy

7.5

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Oblasť podpory

A001 / 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.
A002 / 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.
A003 / Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov,
cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky,
budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky,
stojany na bicykle a pod.),výstavba vyhliadkových veží, budovanie,
údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich
cykloturistických trasách
P / Podporné aktivity (neuplatňujú sa)

Neoprávnené výdavky

 výdavky pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté pred
dňom 19.04.2016, vynaložené až po predložení ŽoNFP na
MAS;
 náklady mimo oprávnených nákladov v rámci opatrenia;
 úroky z dlžných súm;
 kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku;
 DPH pre platcov DPH
(Usmernenie PPA č. 1/2015 - http://www.apa.sk/index.php?navID=529&id=6858 )

Kontaktné údaje MAS a spôsob komunikácie

Informácie týkajúce sa týchto výziev je možné získať:
 na webovom sídle
http://www.muranskaplanina.com/clld-2017-2023/opatreniavyzvy/opatrenie-prv-7-2/

 listinnou formou alebo osobne na adrese MAS:
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron, Daxnerova
1112/0, 98061 Tisovec

 e-mailom partnerstvompch@gmail.com

 telefonicky 0950 464 450

Miesto a spôsob podania ŽoNFP

Formulár ŽoNFP a všetky prílohy predkladá žiadateľ:
 elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň
 vytlačený formulár ŽoNFP vrátane príloh v listinnej
podobe 1x originál (podpísaný – úradne overený podpis,
opečiatkovaný)
Adresa listinného doručenia:

V prípade osobného doručenia:

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
Daxnerova 1112/0
980 61 Tisovec

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
Nám. Dr. V. Clementisa, 87
980 61 Tisovec
Úradné hodiny:
pondelok – piatok:
9:00 hod. - 15:00 hod.
obedňajšia prestávka: 11:30 hod. - 12:00 hod.

