OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
Komenského 40, 050 01 Revúca

podľa
Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého
okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“) vyhlasuje
VÝZVU č. 4/OÚRA/2020 NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH
ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „výzva“)

1.Vyhľasovateľ výzvy
Okresný úrad Revúca
2. Dátum zverejnenia výzvy
10.02.2020
3. Termín na podanie žiadosti
02.03.2020
4. Prioritné oblasti a opatrenia akčného plánu
1, Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry
2, Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných
3, Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb
4, Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry
Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam sú dostupné v aktuálnej verzii
Akčného plánu okresu Revúca, ktorý je zverejnený na webovej stránke:
http://www.nro.vicepremier.gov.sk/najmenej-rozvinute-okresy/revuca
5. Okruh oprávnených žiadateľov
Oprávneným predkladateľom sú v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a
fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len „žiadateľ“).
6. Oprávnené obdobie vzniku nákladov od 01.01.2020
7. Formulár žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
Formulár žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku / ďalej len žiadosť / nájdete v prílohe
výzvy.

8. Kontakty pre účely konzultácie žiadateľa pri kompletizácii žiadosti o technickú
podporu
Žiadateľ má právo požiadať pri kompletizácii žiadostí o technickú podporu Centrum podpory
regionálneho rozvoja.
a, Bc. Katarína Vrbjarová, OÚ Komenského 40, Revúca
tel. kontakt : 0904 618 342
e – mail. kontakt : katarina.vrbjarova@minv.sk
b, Centrum podpory regionálneho rozvoja v Revúcej :
Erika Szöllösová, Remeselnícka 1, Revúca
tel. kontakt : 0917 864 796
e- mail. kontakt : erika.szollosova@gmail.com
Mgr. Štefan Horváth, Remeselnícka 1, Revúca
tel. kontakt : 0917 859 099
e- mail. kontakt : stefan.horvath@rozvojgemera.sk
c, Centrum podpory regionálneho rozvoja v Tornali :
Ing. Gabriela Ádámová, Mierová 259/14, Tornaľa
tel. kontakt : 0911 151 783, 0917 843 770
e- mail. kontakt : gabriela.adamova@gmail.com
Réka Hunyák Nagy, Mierová 259/14, Tornaľa
tel. kontakt : 0917 848 188
e - mail. kontakt : nagyreka.456@gmail.com
9. Spôsob predkladania žiadosti
Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie regionálneho
príspevku. / formulár žiadosti v prílohe výzvy /. Úplne a správne vyplnený formulár žiadosti
zasiela v lehote uvedenej vo výzve:
a) elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky
okresného úradu s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku“
alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy1 ako všeobecné podanie; alebo a)
prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu okresného úradu uvedenú vo výzve
alebo osobne do podateľne okresného úradu v dvoch origináloch. V tomto prípade žiadateľ
zároveň zašle žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou poštou / e-mailom v súbore PDF
ako aj vo Worde /
na adresu uvedenú vo výzve okresného úradu :
katarina.vrbjarova@minv.sk
10. Zoznam neoprávnených výdavkov
Medzi výdavky nesmú byť zaradené neoprávnené výdavky:
1. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých pôžičiek;
2. krytie straty z vlastnej činnosti alebo z činnosti tretích osôb;
3. úhrada výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah k projektu;

4. úhrada dane z pridanej hodnoty, ak si prijímateľ môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej
hodnoty;
5. odmeny ;
6. nemocenské dávky hradené zo strany Sociálnej poisťovne;
7. výdavky na odstupné a odchodné;
8. mzdové náklady zamestnancov, ktorí sa nepodieľajú na realizácii projektu;
9. pomerná časť osobných výdavkov, ktorá nezodpovedá pracovnému vyťaženiu zamestnanca
na danom projekte;
10. cestovné za použitie taxi služby;
11. výdavky na súdne a správne poplatky;
12. výdavky na úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov žiadateľa o regionálny príspevok
na projekt z predchádzajúcich rokov;
13. výdavky na poistenie osôb a majetku, havarijné poistenie vozidla;
14. výdavky na krytie majetkovej účasti v inej právnickej osobe alebo na založenie alebo
zriadenie inej právnickej osoby ako rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie;
15. bankové poplatky;
16. výdavky na nákup kolkov a cenín.
11. Oznámenie
V súlade s Akčným plánom je Regionálny príspevok na rok 2020 vo výške 216 576,00 €.

V Revúcej dňa 18.02.2020
prednosta Okresného úradu Revúca
a predseda Výboru pre rozvoj okresu Revúca
Ing. Peter Balogh

