„MIESTNA AKČNÁ SKUPINA“
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TEKOV-HONT
VYHLASUJE
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK NA PODPORU DRŽITEĽOV REGIONÁLNEJ ZNAČKY KVALITY
A ČINNOSTI ZDRUŽENÍ A SPOLKOV NA VIDIEKU NITRIANSKREHO KRAJA –
NÁSTROJ 1 NSK
Kód výzvy: OZTH/LEADERNSK1/2018/V01
Miestna akčná skupina Občianske združenie Tekov-Hont (ďalej len „MAS OZ TekovHont“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci
Nástroja 1 LEADER NSK vyhlasuje dňa 1.10.2018 na základe rozhodnutia Predsedníctva
OZ Tekov-Hont výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len „ŽoNFP”),
v termíne od 1.10.2018 do 18.10.2018 pre opatrenia :
1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov
Príjímanie ŽoNFP bude od 16.10.2018 do 18.10.2018 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.
v priestoroch kancelárie OZ Tekov-Hont.
Rozpočet:
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 2427/2018 medzi
Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS OZ Tekov-Hont v celkovej sume 35 300,- EUR
pre túto výzvu.

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Finančný plán pre rok 2018

Špecifický cieľ (číslo
a názov cieľa podľa
Stratégie CLLD
MAS)
1.1 Zvýšiť počet
miestnych
podnikateľov v
území OZ TekovHont, predaj
regionálnych
produktov a služieb,
vytvoriť a udržať
pracovné miesta.

Opatrenie
NSK

1. Podpora
držiteľov
regionálnej
značky
kvality

Počet
podpor.
projektov

Spolufin.
užívateľom
(v %)

0

5%
(podnik.)

15

2%
(občianske
združenie,
spoločenské
organizácie)

Bežné
výdavky z
dotácie
NSK (v
EUR)

Kapitálové
výdavky z
dotácie
NSK (v
EUR)

0,00

0,00

Celkové oprávnené výdavky
(v EUR) :
Dotácia
NSK

0,00

Spolufin.
užívateľmi

Spolu

0,00

0,00

2.1 Zvýšiť počet
návštevníkov
územia
OZ Tekov-Hont.
3.1 Zlepšiť vzhľad
obcí OZ Tekov-Hont
a občiansku
vybavenosť územia
OZ Tekov-Hont.
Rozvinúť
sociálne služby
a zlepšiť podmienky
pre vzdelávanie.

2. Podpora
činnosti
združení a
spolkov

Spolu

15

35 300,00

0,00 35 300,00

720,49 36 020,49

35 300,00

0,00 35 300,00

720,49 36 020,49

Pre výber ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia výberové kritéria na výber projektov
schválené Predsedníctvom OZ Tekov-Hont dňa 28.9.2018 a sú zverejnené na internetovej
stránke MAS http://www.tekov-hont.sk/nase-oznamy.html,
Pokyny:
 Prehľadná štruktúra pravidiel a podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých
opatrení sú uvedené v aktuálnej verzii Programového manuálu PM 1 LEADER NSK,
 ŽoNFP sa predkladá osobne v dvoch vyhotoveniach (1 originál a 1 kópia) vrátane príloh
v hrebeňovej väzbe v kancelárii OZ Tekov-Hont na adrese Parková 2, 935 87 Santovka,
e-mailová adresa: katarina.sumerakova@tekov-hont.sk. ŽoNFP je možné predkladať len
v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre
príslušné opatrenie.
 Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.
 ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle
Zoznamu povinných príloh projektu.
 Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným
zákonom o verejnom obstarávaní.
 Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK
neexistuje právny nárok na poskytnutie NFP.
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Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii OZ Tekov-Hont,
adresa: Parková 2, 935 87 Santovka,
telefón: 0948 606 078, e-mail:
katarina.sumerakova@tekov-hont.sk
Poverený pracovník OZ Tekov-Hont: Mgr. Katarína Sumeráková

Prílohy:
- Žiadosť o NFP (formulár);
- Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);
- Programový manuál PM 1.

V Santovke, dňa 1.10.2018

........................................
Ladislav Éhn, Ing.
predseda o. z.
OZ Tekov-Hont
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