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Vážení členovia MAS RUDOHORIE, 
 
 

dňa 27.09.2011 bola vyhlásená  Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 
2007 – 2013 v rámci implementácie ISRÚ Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE, o. z. č. 
8/PRV/MAS58 pre opatrenie 4.1.1.1 Vzdelávanie a informovanie (opatrenie 3.3 
Vzdelávanie a informovanie). Výzva je otvorená od 27. 09. 2011 do 10. 11. 2011. 

 
Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu: 
 
Konečný prijímateľ finančnej pomoci - (oprávnený žiadateľ): (subjekty s právnou 

subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky). 
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania 
vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno – právne, 
neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).  

 
Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci – podnikateľské subjekty a subjekty verejnej 

správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3. 
 

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt je 3 000,00 EUR a maximálna 
výška oprávnených výdavkov na 1 projekt je 57 900,00 EUR. 

 
Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, 

inovácie vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa 
EPFRV. Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi 
opatrenia: 
 
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia 
a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR. 
 
Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, 
mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na: 

 ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky 
životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca 
a rozvoj podnikov); 

 zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore; 

 manažment kvality; 

 inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia; 

 ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje 
energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, 
cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.); 

 obnovu a rozvoj vidieka; 

 prístup Leader. 
 
2. nasledovné formy informačných aktivít 

 tvorba nových vzdelávacích programov; 

 tvorba analýz vzdelávacích potrieb; 

 krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností; 

 konferencie a semináre; 

 televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows); 
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 výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ; 

 putovné aktivity k cieľovým skupinám; 

 ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný 
a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie. 

Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem. 
 

Výzva je zverejnená na web stránke MAS RUDOHORIE, o. z. www.rudohorie.sk/mas. 
Po vyhlásení a zverejnení výzvy na predkladanie projektov budú prebiehať konzultácie 
s predkladateľmi projektov, či už telefonicky, osobne, alebo písomne. Zodpovednosť za 
poradenstvo nesie manažér MAS RUDOHORIE, o. z. a kancelária MAS.  
 
 
 
 
 
 
 
Jasov, 28. 09. 2011 
 
 
 
 

Bernadett Remáková v. r. 
manažér MAS RUDOHORIE, o. z. 
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