
 

 

Miestna akčná skupina Vršatec 

 
 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z 

PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE 
INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMI 

 

 
“POD VRŠATCEM - OD LENIVOSTI CHRAŇ SE  PILNOSTÍ“ HUGOLÍN MARTIN GAVLOVIČ 

 
Výzva č. 25/PRV/MAS/47 

 
Opatrenie 1.1.1 /3.2.A/ Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A 

 
Podporené činnosti:  

Časť A (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005) 

 rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 

10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia 

pripojenia na internet; 

 prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na 

nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, 

investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest 

v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných 

rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén 

a pod.
1
). 

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete 

a úpravy v rámci areálu. 

 
Táto výzva je v platnosti od 29.07.2013 do 03.09.2013 do 16.00 hod., kedy bude výzva uzavretá. 
Prijímanie žiadostí od konečných užívateľov sa bude konať od 29.07.2013 do 03.09.2013 do 
16.00 hod. 
 

Druh podpory:   nenávratný finančný príspevok 

Spôsob financovania:  podielové financovanie /refundácia/ 

Typ investície:    zisková  

Spolufinancovania:                           50% 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia 
MAS Vršatec sa budú prijímať v kancelárii MAS Vršatec – Obecný úrad Horná Súča 233, Horná Súča 
913 33. 
 
Kontaktná osoba: 

Petra Šupáková 
0902 300 776 
petra.supakova@gmail.com 
masvrsatec@masvrsatec.sk 
 
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:  Minimálne 2 600 Eur a maximálne 80 000 Eur. 

 
ŽoNFP a tabuľkovú časť projektu predkladá žiadateľ 2x v tlačenej verzii a 2 x v elektronickej verzii. 
V elektronickej verzii na CD predkladá žiadateľ vyplnený formulár žiadosti a formulár tabuliek – prílohy 1 – 3, 
CD nosič sa taktiež predkladá 2x. 
 

VIAC NA: www.masvrsatec.sk 

                                                        
1
 Pod spojením a pod. sú pre opatrenie 3.2. A oprávnené výdavky na športoviská, detský vlek, bobovú 

dráhu, prístavisko malých plavidiel, jazdiareň   

mailto:petra.supakova@gmail.com

