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Pozvánka na školenie 

Príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok k Výzvam MAS Miloj Spiš, o.z , 

Podopatrenia 7.2. a  7.4 PRV 2014 - 2020 v súlade so Stratégiou rozvoja spišského vidieka 

obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 – 2023 (2025). 

 
Dňa: 26.07.2019 (piatok) 
Miesto: Centrum účelových zariadení MV SR (školiace stredisko Sp.N.Ves - Predná Huta) 
Čas: 9:00 – 15,00 hod. 
Výzvy na predkladanie ŽoNFP – www.milojspis.sk (viď. pod čiarou): Kód výzvy  
MAS_082/7.2/21 a kód výzvy  MAS_082/7.4/22. 
 
Program: 

1. Výzvy MAS (7.2, 7.4 a pripravovaná 7.5) v kontexte so Stratégiou MAS Miloj Spiš 
2. Podmienky Výzvy 7.2 a 7.4 
3. Konzultácia oprávnenosti aktivít (Vašich projektových zámerov/aktivít) 

Občerstvenie (10:30) 
4. Spracovanie ŽoNFP v ITMS 2014+ 

Obed (12:30) 
5. Proces schvaľovania projektov  
6. Zásady realizácie projektov 

 
Žiadame účastníkov potvrdiť účasť a nahlásiť počet (pre jedného žiadateľa je počet 
obmedzený na max. 2 účastníkov).                                                                                                                                
 
                                                                                                                        Ing. Zuzana Záborská 

Manažérka MAS Miloj Spiš, o.z. 
V Spišskej Novej vsi, 16.07.2019 

                                                           
1 Kód výzvy  MAS_082/7.2/21 
7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) 
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok 
Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov 
Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní 
 
2 Kód výzvy  MAS_082/7.4/22 
7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) 
Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. 
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných 
objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov 
Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 
podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov apod.  
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