
Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

1.
Aktivačná činnost formou menších 
obecných služieb pre obec 

Tvorba a ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného 
prostredia obyvateľov obce, č istenie, zametanie a 

úprava verejných priestranstiev, chodníkov a 
miestnych komunikácií vo  výmere 45,8 km, hradného 
nádvoria, športovísk a iných verejných priestranstiev 

vo vlastníctve  mesta a odhrnutie snehu a ľadu. 

pravidelne, na 
6 mesačné 

obdobie
Mesto Fiľakovo

Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny Lučenec

Vykonávanie aktivačnej činnosti 
formou menších obecných služieb 

pre obec alebo formou menších 

služieb pre samosprávny kraj podľa § 

52 zákona č. 5/2004 Z. z.

vlastné náklady nie 
sú zadefinované

10 886,40 EUR 10 886,40 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                               

27 UoZ (uchádzač o zamestnanie)
prebieha realizácia projektu                                               

(do 31.07.2017)

2. Aktivačná činnost - AČ

Tvorba a ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného 
prostredia obyvateľov obce,    Čistenie, zametanie a 

úprava verejných priestranstiev, chodníkov a 
miestnych komunikácií vo  výmere 45,8 km, hradného 
nádvoria, športovísk a iných verejných priestranstiev 

vo vlastníctve  mesta a odhrnutie snehu a ľadu. 

pravidelne, na 
6 mesačné 

obdobie
Mesto Fiľakovo

Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny Lučenec

Vybrané aktívne opatrenia na trhu 
práce v rámci SR bez BSK-5

902 EUR 18 025 EUR 18 025 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                                                   

50 UoZ
prebieha implementácia

3.
Národný projekt Podpora vybraných 
služieb krízovej intervencie na 
komunitnej úrovni KC

Prevádzkovanie komunitného centra v priestoroch 
MsKS - z projektu budú hradené platby odborných 
zamestnancov, vybavenie miestností, kancelárske 
potreby, materiál pre prácu s cieľovou skupinou, 

výpočtová technika

5.1.2016 Mesto Fiľakovo
Implementačná agentúra 

MPSVR SR
NP PVSSKIKÚ

celkové náklady 
neboli 

zadefinované

celkové náklady 
neboli zadefinované

dotácia na chod a 
fungovanie 

komunitného 
centra(KC) a na 3 
zamestnancov v 

priestoroch 
MsKS                                                                                 

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                                                   

3 zamestananci KC
prebieha implementácia

4.

Rozvoj hudobných zručností 
prostredníctvom pestovania 
ľudových tradícií u nás aj mimo 
hraníc

Zostavenie hudobného vzdelávacieho programu pre 
materské školy základom ktorého sú tradície 
maďarského národu, ktorý má slúžiť ako metodický 
materiál pre materské školy (pre tri materské školy z 
Maďarska, Slovenska a Rumunska). Koordinátor 
projektu: Tempo-Legato Kft., Eger, Maďarsko.

31.3.2016
Mesto Fiľakovo                                  

(pre MŠ Daxnerova)

SAAIC - Národná agentúra 
programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú 

prípravu

Erasmus+,                                                           
kľúčové aktivity KA2: Spolupráca na 

inovácii na základe overených aktivít - 
strategické partnerstvá v spoločnej 

výchove a vzdelávaní

Celkom                         
212 516,00 EUR                                             

z toho pre                           
Fiľakovo                         

44 897 EUR                                                          

  Spracovateľ žiadosti: Tempo-Legato 
Kft., MŠ Daxnerova, MsÚ Fiľakovo                                                                         
prebieha implementácia projektu

16 295,17 EUR 309 608,13 EUR

6.
Aktivačná činnost formou menších 
obecných služieb pre obec - MOS

Tvorba a ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného 
prostredia obyvateľov obce,    Čistenie, zametanie a 

úprava verejných priestranstiev, chodníkov a 
miestnych komunikácií  

06.06.2016 Mesto Fiľakovo
Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny Lučenec

Vybrané aktivity v rámci služieb v 
oblasti odpadového hospodárstva a 

životného prostredia  ISCO-08  
9613001 a 4110000

5 550,00 EUR 0,00 EUR
189+1                                                   

zamestnaných 

Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo                                                                  
189 UoZ  (uchádzač o zamestnanie) + 1 

organizátor
schválená žiadosť

296 756,53 EUR

Schválená 
dotácia (EUR)

Súvisiace údaje u hlavného koordinátora 
projektu (Tempo-Legato Kft.)

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo

                                                                                                                                                              
prebieha kontrola verejného 

obstarávania, implementácia projektu

"Kompostáreň mesta Fiľakovo - 
rozvoj odpadového hospodárstva II. 

etapa"

Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli 
zberného dvora, nákup strojov a dopravných 

prostriedkov na zhodnocovanie BRKO
5. 30.05.2016 Mesto Fiľakovo MŽP SR 

OPKŽP, Prioritná os 1. - Udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry, kód 
výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

325 903,30 EUR

Aktuálny stav úspešných projektov Mesta Fiľakovo 

PoznámkaPredmet projektu Program, opatrenia, oblasť, aktivitaŽiadateľ dotácie
Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 
programu (dotačnej schémy)

P.č. Názov projektu
Dátum 

podania 
žiadosti



Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

Schválená 
dotácia (EUR)

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  PoznámkaPredmet projektu Program, opatrenia, oblasť, aktivitaŽiadateľ dotácie
Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 
programu (dotačnej schémy)

P.č. Názov projektu
Dátum 

podania 
žiadosti

7.
Aktivačná činnost formou 
dobrovoľníckej služby

Zlepšenie kvality poskytovania výchovno-
vzdelávacieho procesu v materskej škôlke, doba trvania 

6 mesiacov
3.8.2016 Mesto Fiľakovo

Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny Lučenec

Vybrané aktivity v rámci služieb v 
oblasti vzdelávania ISCO-08  2359001

vlastné náklady nie 
sú zadefinované

975,48 
EUR/osoba/mesiac

11 705,76 EUR                                         
2 zamestnaní na 

6 mesiacov

Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo                                                                   
2 UoZ

schválená žiadosť                                                                                                       
realizácia do 31.05.2017

3 010,00 EUR 15 000,00 EUR

1 200,00 EUR 6 000,00 EUR

Vypracoval: referát stratégie a rozvoja, MsÚ Fiľakovo - Ing.arch. Erika Anderková, Ing. Eva Földiová
Vo Fiľakove 30.03.2017, aktualizované dňa 05.04.2017, 10.04.2017 

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MSP Fiľakovo                                                                        

podpísaná zmluva o psokytnutí dotácie: 
08.03.2017                                                          

prebieha implementácia projektu

6000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo

prebieha implementácia, finančé 
ukončenie projektu

12000,00 EUR"Spoločne za krajšie Fiľakovo"8.
Podpora budovania partnerstiev a spolupráce pri 
riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

9.
"Monitorovací kamerový systém v 
meste Fiľakovo - rozšírenie a 
renovácia"

financovanie výdavkov projektu v oblasti 
prevencie kriminality

14.1.2016 Mesto Fiľakovo Ministerstvo vnútra SR
OD60701.33096 - podľa zákona č. 
357/2016 Z.z. o ŠR na rok 2017

7 200,00 EUR

05.08.2016 Mesto Fiľakovo Ministerstvo vnútra SR
Podpora sociálnych a kultúrnych 

potrieb rómskej komunity

15 010,00 EUR


