
 
Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2014  
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja 

vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 

vyhlasuje 

 

 

výzvu 

na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

 

z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na aktiváciu územia pre prípravu 
stratégie CLLD pre územie v pôsobnosti oprávnených žiadateľov pre  obdobie 2014 - 
2020 v rámci prístupu LEADER/CLLD na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 
 
 
názov výzvy:      Aktivácia územia  

kód výzvy:      TSK/VZN/8/2014 

dátum vyhlásenia výzvy:    02. 09. 2014 

dátum ukončenia prijímania žiadostí o dotácie: 01. 10. 2014 do 14:00 hod. 

schválil:      predseda TSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 



1. Cieľ  výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu 

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj vidieka Trenčianskeho kraja prostredníctvom aktivácie 
územia pre prípravu stratégie CLLD pre územie v pôsobnosti oprávnených žiadateľov na  
obdobie rokov 2014-2020 v rámci prístupu LEADER/CLLD. 
 

2. Podporované aktivity  

Projekty oprávnených žiadateľov zamerané na aktiváciu územia pre prípravu stratégie 
CLLD pre územie v pôsobnosti oprávnených žiadateľov pre  obdobie 2014 - 2020 v rámci 
prístupu LEADER/CLLD, najmä: 

 prieskum súčasného stavu územia,  

 stretnutia za účelom spolupráce,  

 podpora činnosti kancelárie VSP (najmä nákup kancelárskeho a spotrebného 
materiálu) 

 

3. Oprávnenosť žiadateľa  

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú verejno-súkromné partnerstvá (ďalej len VSP) bez 
štatútu MAS získaným cez Program rozvoja vidieka SR, založené na prístupe 
LEADER/CLLD, ktoré majú právnu formu: občianske združenie – v zmysle zákona č. 
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (bližšiu špecifikáciu 
nájdete v prílohe č. 2 – Usmernenie k výzve). 

VSP je zoskupenie verejného a súkromného sektora na miestnej úrovni, kde na úrovni 
rozhodovania partnerstvo musí pozostávať z min. 50 % zástupcov zo súkromného sektora 
vrátane občianskeho a neziskového a max. z 50% zástupcov verejného sektora. 

 

4. Časová oprávnenosť realizácie aktivít 

Termín ukončenia všetkých aktivít projektu je najneskôr do 31. 12. 2014, pričom časová 
oprávnenosť výdavkov spojených s realizáciou aktivít projektu je stanovená od dátumu 
zverejnenia výzvy do 31. 12. 2014. 

 

5. Financovanie aktivít  

Maximálna výška dotácie z prostriedkov rozpočtu TSK na financovanie oprávnených 
aktivít je 3 000 €.  
 

Výška dotácie TSK tvorí max. 50% z celkových nákladov na projekt, na ktorý žiadateľ 
žiada dotáciu.    

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na celú výzvu je 25 000 Eur.  

 

6. Termín a spôsob predloženia žiadosti o dotáciu 

Kompletnú žiadosť o poskytnutie dotácie vyplnenú podľa formulára v prílohe č.1 je 
potrebné doručiť do vyššie uvedeného termínu spolu s vyznačenými povinnými prílohami 
v dvoch vyhotoveniach, a to: 1 originál a 1 kópia osobne do podateľne Úradu TSK 
alebo poštou, pričom rozhoduje dátum na poštovej pečiatke alebo dátum a čas 
osobného doručenia.  

Žiadosť o dotáciu musí byť doručená v 2 vyhotoveniach (originál a kópia) v hrebeňovej 
väzbe alebo inej pevnej väzbe. Žiadosť o dotáciu sa podáva v pevnom, uzavretom, 
neporušenom a nepriehľadnom obale. Na obale má byť uvedené: 

 kód výzvy  



 názov a adresa žiadateľa 

 nápis „Žiadosť o dotáciu“  

 nápis „NEOTVÁRAŤ“    

 
Miesto predkladania žiadostí o NFP: 

Trenčiansky samosprávny kraj  

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01 Trenčín  

 

Úradné hodiny v podateľni: 

Pondelok – Piatok: 7.00 - 14.00 
 

7. Kontaktné údaje pre získanie podrobnejších informácií k výzve 

 

Žiadateľom sa odporúča využiť možnosť osobnej konzultácie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na adrese:  

 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Odbor regionálneho rozvoja 

Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov 

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01 Trenčín  
 

Kontaktné osoby: 
Ing. Slavomíra Hulecová 

Telefón: 032/65 55 427 

e-mail: slavomira.hulecova@tsk.sk 

 

Mgr. Silvia Kotrhová  

Telefón: 032/65 55 405 

e-mail: silvia.kotrhova@tsk.sk  

 

8. Ďalšie informácie 

Podrobnejšie informácie ohľadom oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a postup pri 
predkladaní, hodnotení, schvaľovaní a vyúčtovaní dotácie sú uvedené v Usmernení pre 
žiadateľov, ktoré tvorí prílohu tejto výzvy. 

 
 
9. Prílohy výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu 

1. Vzorový formulár Žiadosti poskytnutie dotácie, 

 

2. Usmernenie k výzve na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na aktiváciu územia pre prípravu stratégií 

CLLD v rámci VZN TSK č. 8/2014, 

 
3. VZN č.8/2014. 
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