Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského
mikroregiónu – MAS SOTDUM
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE
MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Číslo výzvy: 001

Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu (ďalej len
„MAS SOTDUM“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym
krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj LEADER NSK
2) vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. 001 výzvu pre predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK
2010 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:
v termíne od 11.10.2010 do 22.10.2010 pre opatrenie

1. Obnova obcí
Príjímanie ŽoNFP bude od 20.10.2010 do 22.10.2010 /14.00/ v priestoroch kancelárie
MASSOTDUM.
Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve č. 3419/2010 medzi MASSOTDUM
a NSK v celkovej sume 30 190,-EUR pre túto výzvu.
Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria
na výber projektov schválené Predsedníctvom MASSOTDUM v rámci Integrovanej
stratégie miestneho rozvoja dňa 30.11.2009 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS
http://www.massotdum.sk,
Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:
•

Cieľ opatrenia, podporované aktivity, oprávnené náklady, neoprávnené projekty, oprávnení
žiadatelia (koneční užívatelia), výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, spolufinancovanie
žiadateľom sú uvedené v Usmernení 2 NSK a v Programovom Manuáli MASSOTDUM ako v
rámci implementačných pravidiel ISMR MASSOTDUM, zverejnených na internetovej stránke

•
•
•
•
•
•
•

MASSOTDUM http://www.massotdum.sk. Žiadateľ je povinný postupovať v súlade
s uvedenými dokumentmi.
ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v kancelárii MASSOTDUM, Ul.1.mája
142/142, 956 22 Prašice, glos.michal@gmail.com. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci
vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom pre príslušné opatrenie.
Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť ročne
Kancelária MASSOTDUM prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované
prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh tak ako sú opísané v dokumnete žiadosti.
Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá i stanovené pre uvedené opatrenie,
minimálnu a maximálnu výšku oprávnených výdavkov na jeden projekt a celkovú výšku
oprávnených výdavkov tak je to uvedené v Usmernení 2 NSK na jedneho žiadateľa
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané s Usmernením 2 NSK ,
časť 10.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre
podporu Integrovaných stratégií miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MASSOTDUM, Ul.1.mája
142/142, 956 22 Prašice, glos.michal@gmail.com Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu vedúceho kancelárie Michala
Glosa, MASSOTDUM, Ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice, glos.michal@gmail.com

V Prašiciach, dňa 11.10.2010

........................................
PhDr.Imrich Hermann
predseda o. z. MASSOTDUM

