
Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

Celkové náklady všetkých partnerov 
projektu

Náklady projektu partnera Mesto 
Fiľakovo

293 254,15 EUR 2 047 483,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie:   MsÚ Fiľakovo                    

úspešný projektový zámer, prebieha 
priprava žiadosti o NFP

18 004,39 EUR 342 083,50 EUR

27 363,00 EUR 519 873,00 EUR

567,00 EUR 10 754,00 EUR

2 405,00 EUR 15 000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Počet UoZ: 21                                               
Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešný projekt

Počet UoZ: 90                                               
Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešný projekt

Počet UoZ: 6                                               
Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešný projekt

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo

17 405,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie:   MsÚ Fiľakovo                    

prebieha hodnotiaci proces 
projektového zámeru ŽoNF sa 

predkladá do 31.12.2018

1.
Between R2 and M3. Toward a new 
cross-border north-south economic 

development axis

Vytvorenie severo-južnej rozvojovej osi medzi mestami 
Hatvan a Lučenec. Mesto Fiľakovo má zaobstarať

 stavebné pozemky pre účely vybudovania priemyselnej haly 
s potrebnou inštraštruktúrou. 

25.1.2018 Mesto Fiľakovo Interreg V-A SK-HU
Territorial Action Plans for 

Employment (TAPE)

547 236,00 EUR

5 099 570,83 EUR

2 047 483,00 EUR

11 321,00 EUR

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

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

za riadenie operačného 
programu (dotačnej schémy)

P.č. Názov projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  
Dátum 

podania 
žiadosti

3.
Konzervácia, stavebná obnova vybraních častí hradného 

komplexu a bezpečné sprístupnenie objektov, ktoré doteraz 
neboli sprístupnené a o ktoré bol prejavený záujem zo strany 

návštevníkov hradu.

Modernizácia a komplexná obnova 
NKP - HRAD Fiľakovo 1.6

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo

späťvzatie žiadosti v prospech žiadosti 
Obnovme si svoj dom 1.1

360 087,89 EUR
Vznik novej sociálnej služby - 

vybudovanie a zriadnie denného 
stacionára vo Fiľakove

Integrovaný regionálny operačný 
program

MP RV SRMesto Fiľakovo

Aktivačná činnosť

Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo 
nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v 
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Mesto Fiľakovo1.5.2019

Menšie obecné služby /MOS/ Aktivačná činnosťÚPSVaRMesto Fiľakovo1.1.2019

Zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, 
kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a 

zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, 
starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a

podporu vzdelávania.

Aktivačná činnosťÚPSVaR

Mesto Fiľakovo ÚPSVaR

Obnovme si svoj dom 1.6MK SRMesto Fiľakovo

Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení MsÚ 
Fiľakovo - odstránenie havarijného stavu, III. Etapa

Výnosy - Stav. úpravy chodby a hyg. 
zariadnení MsÚ Fiľakovo 

Výnosy MF SRMF SR

Podpora rozvoja športuMesto Fiľakovo Úrad vlády SR

6.

5.

4.

8.

Rekonštrukcia a modernizácia budovy bývalej ZUŠ pre účely 
zriadenia novej sociálnej služby a zabezpečenie 

interiérového vybavenia a IKT denného stacionára
31.5.20192.

15.3.2018

Aktivačná činnosť formou menších 
obecných služieb

Cesta na trh práce 2

Poskytnutie finančného príspevku na podporu
vytvárania pracovných miest u verejných

zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach
zamestnávania pre UoZ/ZUoZ v rámci národného

projektu (podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1.11.2018

26.3.2019

14.3.2019
Závlaha ihriska bude riadená digitálnou ovládacou jednotkou 

a samotné zavlažovanie trávnika bude zabezpečené 
pomocou 24 ks rotačných postrekačov

Podpora rozvoja športu 
modernizáciou futbalového štadiónu 

vo Fiľakove
7.



Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

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

za riadenie operačného 
programu (dotačnej schémy)

P.č. Názov projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  
Dátum 

podania 
žiadosti

32 071,76 EUR 152 219,00 EUR

Vo Fiľakove 30.03.2017, aktualizované dňa 15.04.2019
Vypracoval: referát stratégie a rozvoja, MsÚ Fiľakovo - Ing.arch. Erika Anderková, Ing. Eva Földiová, Balázs György

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných 
budov vrátane zatepľovania

Zníženie energetickej náročnosti 
objektu materskej školy, Daxnerova 

1693/15, Fiľakovo
9.

184 290,76 EUR
Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo

Rozšírenie špecifikácie činností podpory 
formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť 

L5AP a Činnosť L5)
Environmentálny fondMesto Fiľakovo10.4.2019


