Aktuálny stav podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo
Náklady projektu:
P.č.

Názov projektu

Predmet projektu

Dátum
podania
žiadosti

Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný
Program, opatrenia, oblasť,
za riadenie operačného
aktivita
programu (dotačnej schémy)

Celkové náklady (EUR)
Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

1 113 498,02 EUR

1.

2.

Zefektívnenie existujúceho
systému separovaného zberu
komunálneho odpadu na
území mesta Fiľakovo

Na základe LSKxP - vytváranie podmienok pre
sociálnu inklúziu MRK v meste Fiľakovo

Využitie nástroja Rómskej občianskej
hliadky v meste Fiľakovo na podporu
Občianske hliadky v prostredí komunitného rozvoja, na zníženie páchania
protispoločenských konaní, na udržiavanie
MRK vo Fiľakove
verejného poriadku a kvality životného
prostredia (so zamestnaním 8 členov OH).

17.07.2013

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo životného
prostredia SR

OPŽP, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo,
kód výzvy: OPZP-PO4-13-2LSKxP

55 674,90 EUR

1 057 823,12 EUR

204 474,84 EUR

28.05.2013

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny
SR (RO: Implementačná
agentúra pre OP ZaSI)

OP ZaSI - FSR 2012/2.1/02
10 223,74 EUR

194 251,10 EUR

154 921,52 EUR

3.

4.

5.

Odstránenie havarijného stavu strechy
Odstránenie havarijného stavu
telocvične ZŠ Farská lúka, Fiľakovo - v
strechy telocvične ZŠ Farská
zmysle Výnosu MF SR §2 písm. a) riešenie
lúka, Fiľakovo
havarijnej situácie na majetku obce

Výstavba nájomných bytov
pre marginalizované
komunity v meste Fiľakovo

Efektivita, progresívnosť a
budúcnosť pod jednou
strechou - v škole 21. storočia:
ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.
7, Fiľakovo

Výstavba nového nájomného bytového
domu pre marginalizované komunity a
stým súvisiace obstaranie vybavenia.
Plánuje sa vybudovať 12 bytových
jednotiek. Vypracovanie projektovej
dokumentácie v stupni realizačného stavu.

29.01.2014

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo financií SR

Výnos MF SR §2 písm. a)
riešenie havarijnej situácie
na majetku obce
15 921,52 EUR

03.05.2014

Mesto Fiľakovo

Regionálny operačný
program, 4 Regenerácia
sídiel, 4.1 b Podpora
Ministerstvo
infraštruktúry bývania pôdohopsodárstva a
Výstavba nájomných
rozvoja vidieka SR (MPaRV
bytov pre
SR)
marginalitované
komunity / ROP-4.1b2013/01

30 000,00 EUR

633 600,00 EUR

31 680,00 EUR

601 920,00 EUR

547 914,29 EUR
Výmena výplní otvorov na hlavných budovách,
rekonštrukcia strechy školy so zateplením,
oprava strechy telocvične, modernizácia
osvetlenia všetkých objektov, maľba interiéru,
vybavenie a IKT

02.10.2014

Mesto Fiľakovo

MPaRV SR

ROP-1.1-2014/01

43 430,15 EUR

Poznámka

504 484,14 EUR

Spracovateľ projektovej žiadosti:
externá firma v spolupráci s MsÚ
Fiľakovo
Úspešný projekt (nenávratný
finančný príspevok 1 037 875,84
EUR)
úspešne ukončený a finančne
vyúčtovaný projekt

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
NFP: MsÚ Fiľakovo
ÚSPEŠNÝ PROJEKT
(dotácia
77 528,47 EUR)
prebieha finančné ukončenie
projektu

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
NFP: MsÚ Fiľakovo
ÚSPEŠNÝ PROJEKT (dotácia 10
000 EUR)
úspešne ukončený a finančne
vyúčtovaný projekt

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
NFP: SE GROUPPE s.r.o v
spolupráci MsÚ Fiľakovo
ÚSPEŠNÝ PROJEKT (dotácia 601
920 EUR)
úspešne
ukončený a finančne vyúčtovaný
projekt

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
NFP: MsÚ Fiľakovo v spolupráci s
externou firmou
ÚSPEŠNÝ PROJEKT (dotácia 504
484,14 EUR)
úspešne ukončený a finančne
vyúčtovaný projekt

Náklady projektu:
P.č.

Názov projektu

Predmet projektu

Dátum
podania
žiadosti

Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný
Program, opatrenia, oblasť,
za riadenie operačného
aktivita
programu (dotačnej schémy)

Celkové náklady (EUR)
Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

6.

7.

8.

9.

Národný projekt Komunitné
centrá

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

Mesto Fiľakovo

Implementácia agentúra pre
OP ZaSI

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, pravidelne, na
chodníkov a miestnych komunikácií vo výmere
6 mesačné
45,8 km, hradného nádvoria, športovísk a iných
obdobie
verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta a
odhrnutie snehu a ľadu.

Mesto Fiľakovo

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Lučenec

Aktivačná činnost - AČ

Tvorba a ochrana, udržiavanie a zlepšovanie
životného prostredia obyvateľov obce, Čistenie,
zametanie a úprava verejných priestranstiev, pravidelne, na
chodníkov a miestnych komunikácií vo výmere
6 mesačné
obdobie
45,8 km, hradného nádvoria, športovísk a iných
verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta a
odhrnutie snehu a ľadu.

Mesto Fiľakovo

Vybrané aktívne opatrenia
Úrad práce, sociálnych vecí a
na trhu práce v rámci SR bez
rodiny Lučenec
BSK-5

Mesto Fiľakovo

1.2 aktivity divadiel a
ľudovoumeleckých súborov
a aktivity kultúrnych
inštitúcií a cirkevných
inštitúcií

Hosťovanie Divadla Thália
Színház

Zabezpečiť hosťujúce vystúpenie Divadla Thália
Színház z Košíc

18.12.2014

19.01.2015

Úrad vlády SR

NP KC

Žiadaná dotácia

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
NFP: MsÚ Fiľakovo
ÚSPEŠNÝ PROJEKT
dotácia na
celkové náklady
celkové náklady
chod a fungovanie komunitného
neboli zadefinované neboli zadefinované
centra a na 5 zamestnancov v
priestoroch MsKS
úspešne ukončený projekt

5 550 EUR

0 EUR

295 UoZ
(uchádzač o zamestnanie)
prebieha realizácia projektu (do
31.12.2016)

902 EUR

18 025 EUR

50 UoZ
projekt úspešne ukončený

1 800,00 EUR

100,00 EUR

1 700,00 EUR

24 600,00 EUR
XXV.Palócke dni - trojdňový
10. multitematický národnostný
kultúrny festival

Základným cieľom projektu je pokračovanie
kultúrnych tradícií, revitalizácia národnostnej
kultúry tu žijúcich občanov

19.01.2015

Mesto Fiľakovo

Úrad vlády SR

1.3 Podpora kultúrnych
aktivít a umeleckej tvorby

1 230,00 EUR

23 370,00 EUR

6 250,00 EUR

11.

Zabezpečenie vystúpenia ochotníckych a
III. Jesenný medzinárodný
profesionálnych divadiel pre občanov maďarskej
divadelný festival vo Fiľakove
národnosti

19.01.2015

Mesto Fiľakovo

Úrad vlády SR

Poznámka

1.3 Podpora kultúrnych
aktivít a umeleckej tvorby

350,00 EUR

5 900,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MSKS Fiľakovo
úspešný projek (dotácia 1 200 €)
úspešne ukončený a vyúčtovaný
projekt

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MSKS Fiľakovo
úspešný projek (dotácia 3 000 €)
úspešne ukončený a vyúčtovaný
projekt

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MSKS Fiľakovo
úspešný projek (dotácia 2 000 €)
úspešne ukončený a vyúčtovaný
projekt

Náklady projektu:
P.č.

Názov projektu

Predmet projektu

Dátum
podania
žiadosti

Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný
Program, opatrenia, oblasť,
za riadenie operačného
aktivita
programu (dotačnej schémy)

Celkové náklady (EUR)
Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

Hudba: náš spoločný jazyk 12.
Közös nyelvünk: a zene

Zámerom akcie je podporiť vzájomné
porozumenie a zbližovanie sa medzi
národnostnými skupinami žijúcich v regióne
realizácie projektu

Podpora zamestnávanie UoZ pre subjekty nevykonávajúce
hospodársku činnosť Protipovodňové opatrenia na vodnom toku
Ochrana pred povodňami, § 54 Belina, na melých vodných tokoch Výhliadka a
Klatov
a na melioračných kanáloch na území
ods.
1
písm.
a)
zákona
č.
5/2004
13.
mesta Fiľakovo. V rámci projektu budú
Z.z. o službách zamestnanosti
vyčistené a udržiavané spomenuté vodné toky
a o zmene a doplnneí
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

"Rekonštrukcia miestnej
komunikácie v prostredí
14.
marginalizovaných rómskych
komunít v meste Fiľakovo"

Spoznajte nás - prezentácia
15.
súborov KC Fiľakovo

Rekonštrukcia druhej časti ulice Jilemnickej

19.01.2015

03/2015

12.05.2015

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo"

OP Zamestnanosť a sociálna
inklúzia, Prioritná os 1.
Podpora rastu
zamestnanosti, Opatrenie
Úrad práce, sociálnych vecí a
1.1. podpora programov v
rodiny Lučenec
oblasti podpory
zamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti, Kód ITMS:
27110130042

Žiadaná dotácia

10 210,00 EUR

560,00 EUR

9 650,00 EUR

2 429,10 EUR

46 152,90 EUR

5 025,80 EUR

9 700,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR, Úrad
Výzva číslo USVRK-OKAsplnomocnenca SR pre rómske
2015/000967
komunity

14 725,80 EUR

Pokračovanie kultúrnych tradícií, revitalizácia
kultúry tu žijúcich národností, vyplnenie
voľného času mladých a dospelých s kvalitným
programom a oboznámenie ich kultúrnymi
tradíciami

2 275,00 EUR
30.06.2015

Mesto Fiľakovo

"Nadstavba a rekonštrukcia

16. objektu MŠ Daxnerova 15,

Úrad vlády SR

3.1 podpora vzájomného
porozumenia a zbližovania
medzi národnostnými
skupinami, medzi
národnostnou väčšinou a
menšinami, ako aj medzi
národnostnými menšinami
navzájom

Rozšírenie kapacít nadstavbou a rekonštrukciou

28.7.2015

Mesto Fiľakovo

Úrad vlády SR

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

Poznámka

Kultúra národnostných
menšín 2015

90,00 EUR

2 185,00 EUR

3 800,00 EUR

72 900,00 EUR

Rozvoj infraštruktúri
vzdelávania, rozšírenie
kapacity MŠ

76 700,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MSKS Fiľakovo
úspešný projek (dotácia 1 000 €)
úspešne ukončený a vyúčtovaný
projekt

Úspešný projekt
10
UoZ na čistenie a udržiavanie
vodných tokov na 9 mesiacov
úspešne ukončený projekt

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešný projekt
(dotácia 9 700
EUR)
realizácia
aktivít projektu v letných
mesiacoch, finančné ukončenie do
31.12.2016

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: KC Fiľakovo
úspešný projek (dotácia 1 200 €)
úspešne ukončený a vyúčtovaný
projekt

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
NFP: MsÚ Fiľakovo v spolupráci s
externou firmou
ÚSPEŠNÝ PROJEKT (dotácia 58
000 EUR)
uskutočnené finančné vyúčtovanie
bežných výdavkov realizácia
investičných aktivít v letných
mesiacoch 2016 - finančné
ukončenie do 31.12.2016

Náklady projektu:
P.č.

Názov projektu

Predmet projektu

Dátum
podania
žiadosti

Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný
Program, opatrenia, oblasť,
za riadenie operačného
aktivita
programu (dotačnej schémy)

Celkové náklady (EUR)
Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

29 033,00 EUR
Obnova a konzervácia
17. torzálnej architektúry NKP
hrad Fiľakovo

"Šanca na zamestnanie" pre

18. subjekty nevykonávajúce
hospodársku činnosť

Záchrana centrálnych častí torzálnej architektúry
formou konzervácie muriva v areáli dolného a
stredného hradu za pomoci nezamestnaných

Poskytnutie finančného príspevku na podporu
vytvorenia pracovného miesta pre
znevýhodnených UoZ u verejných
zamestnávateľov 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

10.11.2015

12/2015

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo kultúry SR

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny SR

Obnovme si svoj dom,
podprogram 1.4

Operačný program ľudské
zdroje kód
ITMS2014+:312031A064

1 452,00 EUR

27 581,00 EUR

5 685,77 EUR

27 743,04 EUR

6 140,00 EUR
Spoznajte nás - prezentácia
19.
súborov KC Fiľakovo

Pokračovanie kultúrnych tradícií, revitalizácia
kultúry tu žijúcich národností, vyplnenie
voľného času mladých a dospelých s kvalitným
programom a oboznámenie ich kultúrnymi
tradíciami

Výnos MF SR č. 26825/2005441 o poskytovaní dotácií v
19.
pôsobnosti Ministeratva
Financií SR

Rekonštrukcia a bezbariérové
sprístupnenie sociálnych zariadení MsÚ
Fiľakovo - odstránenie havarijného stavu,
I. etapa

"Zapojenie nezamestnaných
20. do obnovy kultúrneho
dedičstva"

Vytvorenie pracovných miest pre
uchádzačov o zamestnanie a
znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy
kultúrneho dedičstva

21.

"Kompostáreň mesta Fiľakovo - Vybudovanie mestskej kompostárne,
rozvoj odpadového
nákup strojov a dopravných prostriedkov
hospodárstva II. etapa"
na zhodnocovanie BRKO

15.01.2016

Mesto Fiľakovo

Úrad vlády SR

Kultúra národnostných
menšín 2015

140,00 EUR

6 000,00 EUR

18 500,00 EUR
21.3.2016

Mesto Fiľakovo

MF SR

Výnos MF SR č. 26825/2005441

5 000,00 EUR

04.05.2016

30.05.2016

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Podpora vytvárania
pracovných miest pre
Úrad práce, sociálnych vecí a uchádzačov o zamestnanie a vlastné náklady nie
rodiny SR
znevýhodnených UoZ v
sú zadefinované
oblasti obnovy kultúrneho
dedičstva

MŽP SR

OPKŽP, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry, kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2016-11

13 500,00 EUR

28 960,80 EUR

325 903,30 EUR

16 295,17 EUR

Poznámka

309 608,13 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešný projekt (dotácia 24 000 €)
realizácia aktivít projektu od
06/2016 do 09/2016, vyúčtovanie
dotácie do 31.12.2016

Úspešný projekt
vytvorené pracovné miesta pre 6
UoZ na 9 mesiacov
ukončenie aktivít II. polrok 2016

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: KC Fiľakovo
úspešný projek (dotácia 2 000 €)
Realizácia aktivít v auguste 2016,
vyúčtovanie do 31.12.2016

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
schválená dotácia, prebieha
finančné vyúčtovanie

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
schválená dotácia realizácia
aktivít projektu od 06/2016 do
09/2016

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
prebieha hodnotiaci proces
žiadosti

Náklady projektu:
P.č.

Názov projektu

Predmet projektu

Dátum
podania
žiadosti

Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný
Program, opatrenia, oblasť,
za riadenie operačného
aktivita
programu (dotačnej schémy)

Celkové náklady (EUR)
Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

Aktivačná činnost formou
22. 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

Aktivačná činnost formou
dobrovoľníckej služby

Zlepšenie kvality poskytovania výchovnovzdelávacieho procesu v materskej škôlke, doba
trvania 6 mesiacov

3.8.2016

24. "Spoločne za krajšie Fiľakovo"

Podpora budovania partnerstiev a spolupráce
pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity

23.

Žiadaná dotácia

Mesto Fiľakovo

Vybrané aktivity v rámci
služieb v oblasti
vlastné náklady nie
Úrad práce, sociálnych vecí a
odpadového hospodárstva a
rodiny Lučenec
sú zadefinované
životného prostredia ISCO08 9613001 a 4110000

14 589,54 EUR

35 UoZ
(uchádzač o zamestnanie) + 1
organizátor
prebieha hodnotiaci proces
žiadosti

Mesto Fiľakovo

Vybrané aktivity v rámci
vlastné náklady nie
Úrad práce, sociálnych vecí a
služieb v oblasti vzdelávania
rodiny Lučenec
sú zadefinované
ISCO-08 2359001

975,48 EUR

2 UoZ
prebieha hodnotiaci proces
žiadosti

15 790,00 EUR
05.08.2016

Vypracoval: referát stratégie a rozvoja, MsÚ Fiľakovo - Ing.arch. Erika Anderková, Ing. Eva Földiová
Vo Fiľakove 18.03.2016, aktualizované dňa 18.08.2016

Poznámka

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo vnútra SR

Podpora sociálnych a
kultúrnych potrieb rómskej
komunity

790,00 EUR

15 000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
prebieha hodnotiaci proces
žiadosti

