
Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

Vytvorenie severo-južnej rozvojovej osi medzi mestami 

Hatvan a Lučenec za účasti 16 projektových partnerov a 

7 projektov.                                                                   

Celkové náklady všetkých partnerov 
projektu

Náklady vedúceho partnera, ktorým je 
Mesto Fiľakovo

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie:   MsÚ Fiľakovo                    

úspešná žiadosť o NFP, pre Mesto 
Fiľakovo bolo oznámené, že projekt 

bude podporený, zmluva bude 
uzatvorená v letných mesiacoch 2020

Koordinačný projekt Nógrádi fejlesztési ügynökség a Mesto 
Fiľakovo spoločne zabezpečujú koordináciu všetkých 

projektov, komunikáciu projektových partnerov

dotácia koordinačného partnera Mesto 
Fiľakovo              53 456,50 EUR

19 630,44 EUR 372 978,45 EUR

33 748,00 EUR 76 315,00 EUR

0,00 EUR 12 000,00 EUR

1 499,00 EUR 13 482,00 EUR

MAS (Miestna Akčná 
Skupina-partnerstvo Južného 

Novohradu) 
Program rozvoja vidieka

12 000,00 EUR Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                 

prebieha hodnotiaci proces podanej 
žiadosti

4.

Rekonštrukcia výplňových 
konštrukcií a zateplenie fasády 

nevyužívaného objektu koncertnej 
sály vo Fiľakove

Rekonštrukcia výplňových konštrukcií a zateplenie fasády 
dlhodobo nevyužívaného objektu, pôvodne koncertnej sály 

vo Fiľakove
19.11.2019 Mesto Fiľakovo

Obnovme si svoj dom 1.4

110 063,00 EUR Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                 

prebieha hodnotiaci proces podanej 
žiadosti

3.
Obnova a konzervácia NKP - HRAD 

Fiľakovo, časť: "NÁDVORIE 
HRADNÉ II. - predhradie I."

Pokračovanie v pamiatkovej obnove a konzervácii torzálnej 
archytektúry hradu za pomoci nezamestnaných obyvateľov 

mesta
7.11.2019 Mesto Fiľakovo

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

development axis
11.11.2018 Mesto Fiľakovo Interreg V-A SK-HU

293 254,15 EUR

Territorial Action Plans for 
Employment (TAPE)1.

Mesto Fiľakovo má zaobstarať stavebné pozemky a 
vybudovať priemyselné haly s príslušnou infraštruktúrou pre 

účely vytvorenia pracovných miest v areáli bývalého 
Kovosmaltu. 

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

5 099 570,83 EUR

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  
Dátum 

podania 
žiadosti

392 608,89 EUR

2 047 483,00 EUR

Integrovaný regionálny operačný 
program

MP RV SRMesto Fiľakovo31.5.2019

1 945 108,80 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie:   MsÚ Fiľakovo                           

úspešný projektový zámer,                  
podaná žiadosť o NFP, prebieha 

hodnotiaci proces

Vo Fiľakove 30.03.2017, aktualizované dňa 19.12.2019

5.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
podporu rozvoja sociálnych služieb a 

dotácie na podporu vykonávania 
opatrení sociálnej ochrany detí a 

sociálnej kurately

Kúpa osobného motorového vozidla pre potreby terénnej 
opatrovateľskej služby 4.12.2019 Mesto Fiľakovo

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR

dotácia na podporu rozvoja sociálnych 
služieb podľa § 2 písm. a)

14 981,00 EUR Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                 

prebieha hodnotiaci proces podanej 
žiadosti

2.
Vznik novej sociálnej služby - 

vybudovanie a zriadnie denného 
stacionára vo Fiľakove

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

interiérového vybavenia a IKT denného stacionára

Ministerstvo kultúry SR


