Aktuálny stav 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)

Schválená dotácia

Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

1.

"Prezentácia kultúrneho dedičstva
historického Novohradu
presahujúceho hranice a dobu"

Podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho a
prírodného dedičstva, integrovaný rozvoj turizmu
spoločný projekt 4 partnerov (Fiľakovo, Šiatorská
Bukovinka, Salgótarján a BNPI)

3.11.2016

Mesto Fiľakovo

Úrad predsedu vlády MR
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR

Interreg V-A
Program cezhraničnej
spolupráce SK-HU

Aktivačná činnost - AČ

3.

Aktivačná činnosť formou menších
obecných služieb pre obec

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

4.

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.

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 školyz
Maďarska, Slovenska a Rumunska). Koordinátor
projektu: Tempo-Legato Kft., Eger, Maďarsko

2.

6.

"Kompostáreň mesta Fiľakovo rozvoj odpadového hospodárstva II.
etapa"

Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli zberného
dvora, nákup strojov a dopravných prostriedkov na
zhodnocovanie BRKO

5.1.2016

31.3.2016

30.05.2016

Mesto Fiľakovo

2 125 271,31 EUR

celkové náklady všetkých partnerov
projektu

927 998,56 EUR

náklady vedúceho partnera projektu

881 598,63 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešný projekt, prebieha
implementácia

902 EUR

18 025 EUR

18 025,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
50 UoZ
prebieha implementácia

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

10 025 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
50 UoZ
prebieha implementácia

NP PVSSKIKÚ

celkové náklady
neboli
zadefinované

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

Mesto Fiľakovo

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Lučenec

Mesto Fiľakovo

Implementačná agentúra
MPSVR SR

Mesto Fiľakovo (pre MŠ
Daxnerova)

SAAIC-Národná agentúra
programu ERASMUS+ pre
vzdelávanie a odbornú
prípravu

NP PVSSKIKÚ

MŽP SR

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

Mesto Fiľakovo

EUR

Žiadaná dotácia

46 399,93 EUR

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

Poznámka

Celkové náklady (EUR)

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie NFP:
dotácia na chod a
MsÚ Fiľakovo
fungovanie komunitného
celkové náklady
centra (KC) a na 3
ÚSPEŠNÝ PROJEKT dotácia na chod a
neboli zadefinované
zamestnancov v
fungovanie komunitného centra a na 3
priestoroch MsKs
zamestnancov v priestoroch MsKS

celkom 212 516,00 EUR z
Súvisiace údaje u hlavného koordinátora
toho pre Fiľakovo

projektu (Tempo - Legato Kft.)

44 897 EUR

325 903,30 EUR
296 756,53 EUR

16 295,17 EUR

309 608,13 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: externá firma v spolupráci s
MsÚ Fiľakovo
ÚSPEŠNÝ PROJEKT schválená dotácia
pre všetkých partnerov 212 516,00 Eur
prebieha implementácia projektu

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
ÚSPEŠNÝ PROJEKT schválená dotácia
vo výške 296.756,53 Eur prebieha
implementácia projektu

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)

Schválená dotácia

Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

7.

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

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

8.

Aktivačná činnost formou
dobrovoľníckej služby

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

3.8.2016

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

9.

"Spoločne za krajšie Fiľakovo"

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

05.08.2016

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo vnútra SR

Podpora sociálnych a
kultúrnych potrieb rómskej
komunity

Poznámka

Celkové náklady (EUR)

5 550,00 EUR

Žiadaná dotácia

EUR

0,00 EUR

189+1
zamestnaných

975,48 EUR
/osoba/mesiac

11705,76 EUR
2 zamestnanci na 6
mesiacov

15 010,00 EUR

3 010,00 EUR

financovanie výdavkov projektu v oblasti
prevencie kriminality

14.1.2016

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo vnútra SR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MSP Fiľakovo
schválená dotácia 6 000 EUR, podpísaná
zmluva o psokytnutí dotácie: 08.03.2017
prebieha implementácia projektu

26 000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešný projekt
výška poskytnutej dotácie: 26 000 EUR

28 000 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešný projekt
výška poskytnutej dotácie: 28 000 EUR

9 924,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
schválená dotácia
prebieha implementácia projektu

26 017,60 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
schválená dotácia
prebieha implementácia projektu

95 000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
schválená dotácia
prebieha implementácia projektu

6 000,00 EUR

32 870,00 EUR
"Obnova a konzervácia torzálnej
Záchrana centrálnych častí torzálnej architektúry
11. archytektúry NKP hrad Fiľakovo - II. formou konzervácie muriva, určenie spôsobu
odvodnenia stredného a dolného hradu
etapa"

"Obnova NKP hrad Fiľakovo 440/112.
22"

Pokračovanie v zabezpečovacích prácach na
základe odborných podkladov, cieľom je staticky
zabezpečiť najviac ohrozené objekty za pomoci
odborníkov

Rekonštrukcia a bezbariérové
sprístupnenie sociálnych zariadení
13.
MsÚ Fiľakovov - odstránenie
havarijného stavu, II. etapa

komplexná rekonštrukcia a bezbariérové
sprístupnenie sociálnych zariadení (hygienických
priestorov) vo verejnom záujme v budove
MsÚ(poschodie) vo Fiľakove

"Zapojenie nezamestnaných do
14.
obnovy kultúrneho dedičstva"

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

"Zníženie energetickej náročnosti
budovy MsKs Fiľakovo, s
15.
komplexným zateplením strešnej
konštrukcie"

Komplexné zateplenie strešnej konštrukcie na
objekte MsKs vo Fiľakove

19.12.2016

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo kultúry SR

Obnovme si svoj dom 1.4
1 644,00 EUR

31 226,00 EUR

48 539,00 EUR
16.12.2016

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo kultúry SR

Obnovme si svoj dom 1.1
2 427,00 EUR

23.3.2017

30.5.2017

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo financií SR

Výnosy MF SR z 9.
decembra 2005 č.
2686/2005-441 o
poskytovaní dotácií v
pôsobnosti MF SR

46 112,00 EUR

11 027,00 EUR

9 924,00 EUR

Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

Podpora vytvárania
pracovných miest pre
uchádzačov o zamestnanie vlastné náklady nie
a znevýhodnených UoZ v
sú zadefinované
oblasti obnovy kultúrneho
dedičstva

Environmentálny fond

Environmentálny fond,
činnosť L3

1 103,00 EUR

26 017,60 EUR

186 864,73 EUR
31.7.2017

Mesto Fiľakovo

12 486,73 EUR

174 378,00 EUR

2

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
schválená dotácia vo výške 12.000,- Eur
prebieha finančé ukončenie projektu

15 000,00 EUR

OD60701.33096 - podľa
zákona č. 357/2016 Z.z. o
ŠR na rok 2017

Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo
UoZ
schválená žiadosť

12 000,00 EUR

7 200,00 EUR
"Monitorovací kamerový systém v
10. meste Fiľakovo - rozšírenie a
renovácia"

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
189 UoZ (uchádzač o zamestnanie) + 1
organizátor
schválená žiadosť

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)

Schválená dotácia

Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

European Network for Social
Integration Entrepreneurship: social
16.
inclusion and development of rural
regions for a better European future

Oboznámenie sa so sociálnymi problémami 11
partnerov z celej Európy, výmena dobrých
skúseností z riešenia problémov, legislatívneho
zázemia a tvorby siete sociálnych podnikov za
účasti verejnej správy, MVO a vzdelávacej
inštitúcie z nasledovných krajín: SK, HU, CZ, RO,
IT, HR, RS, SI, PT, LV

Predmetom projektu je zriadenie Miestnej
občianskej poriadkovej služby v meste Fiľakovo
(MOPS Fiľakovo). Realizáciou projektu zriadením MOPS Fiľakovo sa vytvorí 8
Miestna občianska poriadková služba pracovných miest. Členovia hliadok MOPS
17.
Fiľakovo budú poskytovať sociálne a asistenčné
Fiľakovo
služby, a to najmä spolupôsobiť pri udržiavaní
verejného poriadku v spolupráci s PZ SR a
mestskou políciou (predchádzať vzniku konfliktov
a prevencia protiprávneho správania).

Poznámka

Celkové náklady (EUR)
Žiadaná dotácia

EUR

150 000,00 EUR
1.3.2017

Mesto Fiľakovo

Európska komisia

Europe for Citizens
0,00 EUR

150 000,00 EUR

Spracovateľ projektového zámeru:
externá spoločnosť v spolupráci s MsÚ
Fiľakovo
prebieha implementácia projektu

191 530,26 EUR

Spracovateľ Žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešný
projekt, poskytnutý
NFP 191 530,26
EUR

150 000,00 EUR

201 610,80 EUR

31.7.2017

Vypracoval: referát stratégie a rozvoja, MsÚ Fiľakovo - Ing.arch. Erika Anderková, Ing. Eva Földiová, Balázs György
Vo Fiľakove 30.03.2017, aktualizované dňa 03.10.2017

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo vnútra SR

Operačný program
Ľudské zdroje (OP ĽZ)
10 080,54 EUR

191 530,26 EUR

