
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 2021

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

0,00 EUR 12 000,00 EUR

1 499,00 EUR 13 482,00 EUR

1 768,80 EUR 33 607,20 EUR

1 060,74 EUR 18 900,00 EUR

1 650,00 EUR 14 850,00 EUR

6.
Zvýšenie kvality technickej 

vybavenosti ZŠ L. Mocsáryho vo 
Fiľakove

Zvýšenie kvality technickej infraštruktúry 
vzdelávacej inštitúcie ZŠ L. Mocsáryho 

prostredníctvom rekonštrukčných prác - výmenou 
výplňových konštrukcií, okenných otvorov na 

budove ZŠ.

11.11.2018 Mesto Fiľakovo Interreg V-A SK-HU

293 254,15 EUR

Territorial Action Plans for 
Employment (TAPE)

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue 
dotácie: externá firma + MsÚ Fiľakovo                                 
neschválená dotácia (bez oficiálneho 

oznámenia, kvôli COVID-19)

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  

MAS (Miestna Akčná 
Skupina-partnerstvo Južného 

Novohradu) 
Program rozvoja vidieka

12 000 EUR (celkové oprávnené výdavky)
Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo                                 
prebieha hodnotiaci proces podanej žiadosti, 

výsledky očakávame koncom roka 2020                                                                                                               
výška neoprávnených výdavkov 15 480 EUR, 

náklady celkom 27 480 EUR

14 981,00 EUR Spracovateľ žiadosti o poskytn. dotácie: 
Nezábudka n.o. + MsÚ Fiľakovo                                                              

prebieha hodnotiaci proces podanej 
žiadosti

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

Ministry of Foreign Affairs 
and Trade as Managing 

Authority

2 047 483,00 EUR

1 945 108,80 EUR

Interreg V-A SK-HU

35 376,00 EUR Spracovateľ žiadosti o poskytnutue 
dotácie: externá firma + MsÚ Fiľakovo                                                                 

celkové náklady s HU partnerom (BNPI) 
198 539 EUR                                                               

úspešný projekt, schválený so zníženým 
rozpočtom, dotácia ERDF 20 553 EUR

19 960,74 EUR

16.12.2019

3.

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

4.

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

PoznámkaPredmet projektu
Program, opatrenia, oblasť, 

aktivita
Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán 
zodpovedný za riadenie 
operačného programu 

(dotačnej schémy)

P.č. Názov projektu
Dátum 

podania 
žiadosti

1.

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

infraštruktúrou pre účely vytvorenia pracovných 
miest v areáli bývalého Kovosmaltu. 

5 099 570,83 EUR

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

development axis

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

5.
Slovak - Hungarian Geo Tourisic 

Partnership

Cieľom „GEOTOP“ projektu je vytvoriť a zaviesť 
nové služby na územiach Novohrad-Nógrád 
geoparku a Bukk-vidék geoparku. V prípade 

dvoch geoparkov je najdôležitejšie založiť takú 
geoturistickú sieť, ktorá umožní, aby sa vytvoril 

denný kontakt na obidvoch územiach s 
poskytovateľmi turistických služieb, a tiež, aby 
ponúkali návštevníkom túry, vedené odborne 

pripravenými turistikcými sprievodcami. 

Mesto Fiľakovo

31.1.2020 Mesto Fiľakovo
MV SR, Úrad splnomocnenca 

vlády pre MRK

podpora sociálnych a kultúrnych 
potrieb a riešenie mimoriadne 

nepriaznivých situácií rómskych 
komunít v roku 2020

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                 

prebieha hodnotiaci proces podanej 
žiadosti

16 500,00 EUR

7.
Výmena vstupnej brány na verejnej 
budove MsÚ Fiľakovo - odstránenie 

havarijného stavu, IV. etapa

Výmena vstupnej brány na budove mestského 
úradu

24.3.2020 Mesto Fiľakovo Ministerstvo financií SR Výnos MFSR



Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  PoznámkaPredmet projektu
Program, opatrenia, oblasť, 

aktivita
Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán 
zodpovedný za riadenie 
operačného programu 

(dotačnej schémy)

P.č. Názov projektu
Dátum 

podania 
žiadosti

24 967,13 EUR 474 375,49 EUR

1 428,52 EUR 17 793,92 EUR

782,63 EUR 14 870,00 EUR

4 712,24 EUR 19 000,00 EUR

Vypracoval referát stratégie a rozvoja, aktualizované dňa 17.09.2020

Modernizácia učebne informatiky ZŠ 
Školská 1, Fiľakovo

Materiálno-technické vybavenie učebne 
informatiky - ZŠ Školská

Stavebné úpravy a zariadenie učebne 
techniky ZŠ Štefana Koháryho II. s 
VJM vo Fiľakove - II. Koháry István 

AI, Fülek

1.) Stavebno-technické úpravy existujúcich 
priestorov za účelom vytvorenia učebne techniky. 

2.) Materiálno-technické vybavenie odbornej 
učebne techniky pre 12 (max. 18) žiakov a jedného 

učiteľa   (interiérové vybavenie a náradie)

8.

Podpora rozvoja a optimalizácie 
verejných politík v samosprávach 

okresu Lučenec (Akronym: Podpora 
samospráv okresu Lučenec)

Hlavný cieľ projektu je skvalitnenie systému a 
optimalizovanie procesov verejnej správy, ktorý 

bude dosiahnutý hlavnou aktivitou Optimalizácia 
verejných politík

11.

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                 

prebieha hodnotiaci proces podanej 
žiadosti

9.

10.

10.7.2020 Mesto Fiľakovo
Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR

314000-Operačný program Efektívna 
verejná správa (Kód výzvy: OP EVS 

DOP-PO1-SC1.1-2019-2

499 342,62 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                 

prebieha hodnotiaci proces podanej 
žiadosti

23 712,24 EUR

19 222,44 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                 

prebieha hodnotiaci proces podanej 
žiadosti

Vybudovanie a zariadenie učebne 
techniky ZŠ Farská lúka 64/A, 

Fiľakovo

1.) Stavebno-technické úpravy existujúcich 
priestorov za účelom vytvorenia učebne techniky. 

2.) Materiálno-technické vybavenie odbornej 
učebne techniky pre 8 (max. 10) žiakov a jedného 

učiteľa (interiérové vybavenie a náradie + IT 
vybavenie)

17.8.2020 Mesto Fiľakovo
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj 
vedený komunitou (kód výzvy: 
IROP-CLLD-T341-512-001), D1 

Učebne základných škôl 

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue 
dotácie: MsÚ Fiľakovo                                 

prebieha hodnotiaci proces podanej 
žiadosti

17.8.2020 Mesto Fiľakovo
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj 
vedený komunitou (kód výzvy: 
IROP-CLLD-T341-512-001), D1 

Učebne základných škôl 

15 652,63 EUR

17.8.2020 Mesto Fiľakovo
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj 
vedený komunitou (kód výzvy: 
IROP-CLLD-T341-512-001), D1 

Učebne základných škôl 


