Výzva MAS_014/1.2/3
Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna
akčná skupina RUDOHORIE, o.z. (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")
vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR
2014 - 2020
Názov podopatrenia PRV:



309012001 - 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský
kraj)

Typ výzvy:



Uzavretá

Dátum vyhlásenia:



23.4.2021

Dátum uzavretia:



10.6.2021

Oprávnené miesta realizácie:



obce zahrnuté do územia MAS RUDOHORIE, o.z.

Oprávnená právna forma žiadateľa:











Akciová spoločnosť
Nezisková organizácia
Podnikateľ – fyzická osoba zapís. V OR – podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník
Podnikateľ – fyzická osoba zapís. V OR
Podnikateľ – fyzická osoba nezapís. V OR
Príspevková organizácia
Rozpočtová organizácia
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):



52 951,16 €

Maximálna celková miera podpory NFP v percentách:



100%

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:



5 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:



52 951,16 €

Na stiahnutie:
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Všetky informácie k výzve:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=1df4250b-0a6c-4b05-94d7-671295704a27
Upozornenie: Prílohy k výzve nájdete v časti Doplňujúce informácie a dokumenty.
Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:





listinnou formou na adrese MAS:
Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z., Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Medzev
e-mailom: masrudohorie@masrudohorie.sk
telefonicky: 0910 240 317

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté
elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať
za záväzné a odvolávať sa na ne.
Zverejnené: 23.4.2021

