Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok

P.č.

Názov projektu

Predmet projektu

Dátum
podania
žiadosti

Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán
zodpovedný za riadenie
operačného programu
(dotačnej schémy)

Náklady projektu:
Program, opatrenia, oblasť,
aktivita

Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

Vytvorenie severo-južnej rozvojovej osi medzi
mestami Hatvan a Lučenec za účasti 16
projektových partnerov a 7 projektov.

1.

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

Mesto Fiľakovo má zabezpečiť rehabilitáciu
konkrétne časti priemyselného parku (vo
vlastníctve Mesta Fiľakovo) a vybudovať
priemyselné haly s príslušnou infraštruktúrou pre
účely vytvorenia pracovných miest v areáli
bývalého Kovosmaltu v rámci implementácie
projektu s názvom: "DevInvestEnviro".

11.11.2018

Mesto Fiľakovo

Interreg V-A SK-HU

Celkové náklady (EUR)
Žiadaná dotácia

5 099 570,83 EUR

Celkové náklady všetkých partnerov
projektu

2 047 483,00 EUR

Náklady vedúceho partnera, ktorým je
Mesto Fiľakovo

Territorial Action Plans for
Employment (TAPE)

293 254,15 EUR

1 945 108,80 EUR

Koordinačný projekt Nógrádi fejlesztési
ügynökség a Mesto Fiľakovo spoločne
zabezpečujú koordináciu všetkých projektov,
komunikáciu projektových partnerov

2.

3.

4.

5.

6.

Rekonštrukcia výplňových konštrukcií a zateplenie fasády
nevyužívaného objektu koncertnej sály vo Fiľakove

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

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

Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo

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

19.11.2019

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)

14.8.2020

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)

14.8.2020

Materiálno-technické vybavenie učebne
informatiky - ZŠ Školská

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov so zavedením jeho zberu a
zhodnocovania vo Fiľakove

Zabezpečenie kompostérov k rodinným domom,
zberných nádob na kuchynský odpad a osvety informovanosť obyvateľov

Cyklochodník - II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi
mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove

Výstavba cyklochodníka a chráneného parkoviska
pre bicykle s nabíjacími stanicami medzi mestom a
priemyselnou zónou na Šávoľskej ceste vo
Fiľakove

14.8.2020

14.12.2020

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

MAS PJN (Miestna Akčná
Skupina-partnerstvo Južného
Novohradu)

12 000,00 EUR
Program rozvoja vidieka

0,00 EUR

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj
Ministerstvo
vedený komunitou (kód výzvy: IROPpôdohospodárstva a rozvoja
CLLD-T341-512-001), D1 Učebne
vidieka SR, MAS PJN
základných škôl

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj
Ministerstvo
vedený komunitou (kód výzvy: IROPpôdohospodárstva a rozvoja
CLLD-T341-512-001), D1 Učebne
vidieka SR, MAS PJN
základných škôl

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj
Ministerstvo
vedený komunitou (kód výzvy: IROPpôdohospodárstva a rozvoja
CLLD-T341-512-001), D1 Učebne
vidieka SR, MAS PJN
základných škôl

Environmentálny fond

oblasť C5 Rozvoj odpadového
hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov

12 000,00 EUR

32 385,96 EUR

13 385,96 EUR

19 000,00 EUR

24 277,42 EUR

6483,50 EUR

17 793,92 EUR

14 074,80 EUR

703,74 EUR

14 870,00 EUR

137 253,00 EUR

0,00 EUR

137 253,00 EUR

173 153,54 EUR
7.

8.

Predajňa regionálnych produktov Fiľakovo

Zriadenie novej predajne na trhovisku s
vybavením predajného priestoru so zariadením,
vyhovujúcim nábytkom pre účely predávania
regionálnych produktov.

4.2.2021

15.4.2021

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Ministerstvo investícií
regionálneho rozvoja a
informatizácie SR

302000 - Integrovaný regionálny
operačný program

MAS PJN (Miestna Akčná
Skupina-partnerstvo Južného
Novohradu)

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj
vedený komunitou (kód výzvy: IROPCLLD-T341-512-005)

Poznámka

8 657,68 EUR

164 495,86 EUR

10 118,48 EUR

505,92 EUR

9 612,56 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo + externista
úspešná žiadosť o NFP, zmluva bola
podpísaná 10.12.2021, implementácia
prebieha od 01.09.2021, finančné
prostriedky: ERDF 1 896 699,88 EUR; ŠR
223 141.16 EUR; Vlastné 111 570,60 EUR
Dotácia koordinačného partnera, ktorým
je Mesto Fiľakovo
v rámci CCP projektu: 53 456,50 EUR
koordinačný projekt odštartovaný
01.05.2021
Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešná žiadosť, schválená dotácia v
plnej výške, zmluva bude uzatvorená
koncom roka 2021 (pripravuje PPA)

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešná žiadosť, dotácia schválená v
plnej výške, plánovaný začiatok
implementácie projektu 12/2021

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešná žiadosť, dotácia schválená v
plnej výške, plánovaný začiatok
implementácie projektu 12/2021
Spracovateľ žiadosti o poskytnutie
dotácie: MsÚ Fiľakovo
úspešná žiadosť, dotácia schválená v
plnej výške, plánovaný začiatok
implementácie projektu 12/2021
Spracovateľ žiadosti o poskytnutue
dotácie: MsÚ Fiľakovo
podaná žiadosť bola kladne posúdená,
projekt sa nachádza v zásobníku - bola
podaná nová žiadosť

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue
dotácie: MsÚ Fiľakovo
podaná žiadosť bola kladne posúdená,
projekt sa nachádzal v zásobníku
(prekročenie disponibilnej alokácie),
bola podaná nová žiadosť

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue
dotácie: MsÚ Fiľakovo
prebieha hodnotiaci proces podanej
žiadosti, odborné hodnotenie - po
doplnení; žiadosť nebola schválená

P.č.

9.

1.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Názov projektu

Výmena autobusových zastávok v meste Fiľakovo - II. etapa

Between R2 and M3. Toward a new cross-border north-south
economic development axis
Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Fiľakove

Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo II

Cyklochodník - II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi
mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove

Predmet projektu

Rekonštrukcia a modernizácia dvoch
autobusových zastávok na území mesta Fiľakovo na uliciach: Družstevná a Biskupická.

Stavebné a sadové úpravy, komplexná regenrácia
vnútrobloku na sídlisku medzi ulicami Parková,
Sládkovičova a Železničná. Rekonštrukcia
detského ihriska, spevnených plôch, chodníkov a
verejnej zelene na riešenom území.

Dátum
podania
žiadosti

1.6.2021

11.11.2018
23.7.2021

Projektom sa zabezpečí kontinuálny výkon
činnosti hliadok MOPS - podpora komplexného
poskytovania miestnej občianskej poriadkovej
služby v obciach s prítomnosťou MRK.

11.8.2021

Výstavba cyklochodníka a chráneného parkoviska
pre bicykle s nabíjacími stanicami medzi mestom a
priemyselnou zónou na Šávoľskej ceste vo
Fiľakove

4.10.2021

Zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a
riadenia rizík do organizácie MsÚ Fiľakovo.
Výsledkom projektu vznikne aj inventarizácia
aktív, analýz rizík, námety na bezpečnostné
opatrenia a lepšie spĺňanie legislatívy.

6.9.2021

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov so zavedením jeho zberu a
zhodnocovania vo Fiľakove

Zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a
riadenia rizík do organizácie MsÚ Fiľakovo.
Výsledkom projektu vznikne aj inventarizácia
aktív, analýz rizík, námety na bezpečnostné
opatrenia a lepšie spĺňanie legislatívy.

26.10.2021

Úprava povrchov MK v meste Fiľakovo

Investícia v rámci mestského rozvoja za účelom
zlepšenia dopravnej vybavenosti v meste
Fiľakovo.
(Obnova
infraštruktúry formou asfaltovania)

19.10.2021

Kybernetická bezpečnosť MsÚ Fiľakovo

Vo Fiľakove, aktualizované: 22.08.2021, 14.10.2021, 16.12.2021

Žiadateľ dotácie

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo
Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Náklady projektu:

Riadiaci orgán
zodpovedný za riadenie
operačného programu
(dotačnej schémy)

Program, opatrenia, oblasť,
aktivita

Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, MAS PJN

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj
vedený komunitou (kód výzvy: IROPCLLD-T341-512-004)

Interreg V-Ainvestícií
SK-HU
Ministerstvo
regionálneho rozvoja a
informatizácie SR

Ministerstvo vnútra SR

Territorial Action Plans for
Employment
(TAPE)
302000
- Integrovaný
regionálny
operačný program

OPLZ-PO5a6-2020-1 Podpora
komplexného prístupu v obciach s
MRK

12 707,97 EUR

519 254,00 EUR

25 962,70 EUR

493 291,30 EUR

310 030,56 EUR

15 501,53 EUR

294 529,03 EUR

196 863,81 EUR
302000 - Integrovaný regionálny
operačný program

Ministerstvo investícií
regionálneho rozvoja a
informatizácie SR

OPII - 2021/7/16_DOP; Rozvoj
governance a úrovne informačnej a
kybernetickej bezpečnosti v
podsektore VS

Environmentálny fond

oblasť C5 Rozvoj odpadového
hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov

9843,19 EUR

Podpora regionálneho rozvoja v
súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore
regionálneho rozvoja

187 020,62 EUR

95 261,60 EUR

4 763,08 EUR

90 498,52 EUR

132 489,00 EUR

0,00 EUR

132 489,00 EUR

169 486,54 EUR

8 474,33 EUR

Poznámka

Žiadaná dotácia

5 13
099376,81
570,83EUR
EUR

668,84 EUR

Ministerstvo investícií
regionálneho rozvoja a
informatizácie SR

Ministerstvo investícií
regionálneho rozvoja a
informatizácie SR

Celkové náklady (EUR)
Vlastný vklad zo
strany žiadateľa

161 012,21 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue
dotácie: MsÚ Fiľakovo
prebieha hodnotiaci proces podanej
žiadosti, odborné hodnotenie - po
doplnení; žiadosť bola schválená v plnej
výške
Spracovateľ žiadosti o poskytnutue
dotácie: MsÚ Fiľakovo
prebieha hodnotiaci proces podanej
žiadosti, odborné hodnotenie - po
doplnení

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue
dotácie: MsÚ Fiľakovo
schválená žiadosť

Spracovateľ žiadosti o poskytnutue
dotácie: MsÚ Fiľakovo
opätovne (tretí krát) podaná žiadosť,
odborné hodnotenie - po doplnení
Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo,
kancelária EVS
prebieha hodnotiaci proces podanej
žiadosti, odborné hodnotenie - po
doplnení
žiadosť nebola schválená
Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo
prebieha hodnotiaci proces podanej
žiadosti (bola predložená aktualizovaná,
doplnená žiadosť s takým istým
názvom, ako v decembri 2020)

Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo
prebieha hodnotiaci proces podanej
žiadosti (bolo predložené doplnenie
žiadosti)

