
 

 

 
 
 
 
 

 

 

VÝZVA 
na predkladanie žiadostí o finančný príspevok 

z grantového programu „Keď rozvoj je tvojím cieľom“ 
Číslo výzvy: SG–2021/1 

 
VSP – Stredný Gemer, Lubeník 222, 049 18 Lubeník, IČO 45021457, ako 
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku, vyhlasuje v zmysle 
rozhodnutia Správnej rady zo dňa 24.8.2021, výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantového programu „Keď 
rozvoj je tvojím cieľom“pre opatrenia Stratégie CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023.  
 

Strategický cieľ: 
„Do roku 2023 zvýšiť konkurencieschopnosť územia a zlepšiť kvalitu života 
obyvateľov Stredného Gemera minimálne na úroveň okolitých regiónov.“ 
 

Priorita č. 2: Obnova a rozvoj obcí 
Špecifický cieľ č. 2: Zlepšenie podmienok života miestnych obyvateľov v 

obciach a mestách Stredného Gemera 
Opatrenie č. 2.5 Mikroprojekty na podporu aktivizácie obyvateľov regiónu 
 

Priorita č. 3: Rozvoj cestovného ruchu 
Špecifický cieľ č. 3: Rozšírenie a skvalitnenie ponuky cestovného ruchu 
Opatrenie č. 3.3 Podpora prezentácie regiónu 
 

Dátum vyhlásenia výzvy 
1.12.2021 

Dátum uzavretia výzvy 
31.1.2022 
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Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 
6.000,- € 
Grantový program „Keď rozvoj je tvojím cieľom“  je spolufinancovaný z členských 
príspevkov všetkých členov združenia. 
 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 
nie je stanovená 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 
500,- € 

Povinné spolufinancovanie z požadovanej výšky finančného príspevku: 
min. 10%. 

Oprávnený žiadateľ: 
člen VSP – Stredný Gemer (ktorý je členom minimálne 1 rok) 
Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len jeden projekt. 

Vymedzenie výzvy: 
Projekt realizovaný v rámci výzvy SG–2021/1 s finančnou podporou VSP – Stredný 
Gemer je v súlade so Stratégiou CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 a musí mať 
všeobecne prospešný charakter. 
Grantový program sa zameriava najmä na projekty, ktoré sú spojené s 
aktivizáciou dobrovoľníkov a s využitím dobrovoľníckej práce. 

Oprávnené činnosti: 
• revitalizácia členských obcí 
• zakladanie a/alebo inovácia priestorov na voľnočasové aktivity 
• vzdelávacie a poznávacie aktivity pre deti, mládež, seniorov, marginalizované 

skupiny a iné komunitné skupiny 
• iné projekty rozvíjajúce aktivity občanov 
• organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí v území 
• vydávanie propagačných materiálov (letáky, katalógy, CD, DVD...) 
• účasť na veľtrhoch a propagačných akciách 

Oprávnené výdavky: 
• výdavky na obstaranie materiálu, tovarov a služieb 
• režijné výdavky 
• odmeny a honoráre 

Dĺžka trvania projektu 
• projekty musia byť zrealizované a ukončené do 30.6.2022. Výdavky 

vynaložené pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku nebudú 
oprávnené.  

http://www.vspstrednygemer.sk/
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Hodnotenie projektu: 
• Predložené žiadosti posudzuje grantová komisia v zmysle Príručky pre 

žiadateľa (príloha č.1 výzvy), na základe Hodnotiacich kritérií (príloha č.2 
výzvy). 

• Minimálna hranica požadovaných bodov na projekt je 135 z maximálneho 
počtu 225 bodov. 

 

Členovia Grantovej komisie (5 členov):  
• Ing. Eva Hicárová, predseda komisie 
• Július Pavelko, člen komisie 
• Mgr. Dušan Bodnár, člen komisie 
• Vojtech Šomošvári, člen komisie 
• Mgr. Alena Kalinová, člen komisie 

 

Časový harmonogram výzvy a spôsob doručenia žiadosti: 
Termín vyhlásenia výzvy 1.12.2021 
Lehota na povinné konzultácie najneskôr 3 dni pred podaním projektu, posledný 
možný termín konzultácie - 28.1.2022 
Lehota na prijímanie žiadostí: 31.1.2022 (rozhoduje termín doručenia žiadosti) 
Termín realizácie projektov je od 15.2.2022 do 30.6.2022 
Kompletnú Žiadosť žiadateľ doručí do 31.1.2022 na adresu kancelárie VSP – 
Stredný Gemer: 

• ako doporučenú zásielku, alebo kuriérom, na adresu sídla: 
VSP – Stredný Gemer 

Lubeník 222 
049 18 Lubeník 

 
alebo 

• osobne na adresu kancelárie: 
VSP – Stredný Gemer 

Námestie republiky 52 (budova Mestského múzea) 
049 16 Jelšava 

 
Žiadosť (1x tlačený originál + 1x e-mailom na adresu strednygemer@gmail.com) 
v písomnej forme sa predkladá v uzatvorenej obálke alebo v inom vhodnom 
uzatvorenom obale v zmysle Príručky pre žiadateľa. 

 

Kontakt pre bližšie informácie k výzve 
Povinná konzultácia: žiadateľ si termín povinnej konzultácie dohodne 
individuálne, viac www.vspstrednygemer.sk/kontakt/ 
 

http://www.vspstrednygemer.sk/
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Prílohy výzvy 

1. Príručka pre žiadateľa  
2. Hodnotiace kritériá 
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (formulár projektu) 
4. Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 
Uvedené prílohy tvoria súčasť výzvy publikovanej v elektronickej verzii na 
stránke www.vspstrednygemer.sk. 

 
 
 

Milan Pavko 
predseda VSP – Stredný Gemer 

http://www.vspstrednygemer.sk/

