Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity

1.1/5 Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej
úrovni – Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy

Regionálna anténa

Nitriansky kraj

Termín a miesto konania aktivity

12.12.2016, Vináreň Drevaňa, SNP 187, Tekovské
Lužany

Počet účastníkov

31 účastníkov

Dňa 12.12.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj
informačný seminár, ktorý niesol názov „Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy“. Vzhľadom na
prebiehajúci proces kontroly ŽoNFP v rámci podopatrení 7.2 a 7.5, privítali účastníci aktuálne
informácie o tomto procese, rovnako tak i informácie o pláne opätovného vyhlásenia výzvy v rámci
podopatrenia 7.4. V rámci prezentácie odzneli i informácie o ďalších krokoch súvisiacich
s problematikou CLLD a ďalších podopatrení, v rámci ktorých boli obce a mestá možnými žiadateľmi
o NFP z PRV SR 2014 – 2020. Danú tému prezentoval Ing. Tomáš Kozolka.
Prednáška cielená na tému “ Vybrané dotačné schémy pre samosprávy” bola zvolená s cieľom
poskytnúť informácie o možnostiach dotovania rozvojových aktivít obcí a miest v roku 2017 a to
v segmente podpory životného sptredia a zvyšovania kvality v obciach. V rámci prezentácie odzneli
informácie o podmienkach jednotlivých výziev, oprávnenosti aktivít, podmienok poskytnutia
príspevku a pod. Danú tému prezentoval Ing. Štefan Ilko.
Záverečná prezentácia pojednávala o Integrovanom regionálnom operačnom programe, pričom
cieľom bolo poskytnúť informácie o aktuálne vyhlásenej výzve v rámci iROP -PO2-SC221-PZ-2016-1.
V rámci prezentácie odzneli informácie o podmienkach výzvy, oprávnenosti aktivít, podmienok
poskytnutia príspevku a pod. Vzhľadom na zverejnený harmonogram výziev, obsahovala prezentácia i
informácie o ďalších plánovaných výzvach v roku 2017 z daného operačného programu. Danú tému
prezentoval Ing. Tomáš Kozolka.
Na danej aktivite sa zúčastnili i zástupcovia podnikateľskej sféry, pričom ad hoc im boli poskytnuté
informácie o aktuálnych výzvach pre danú sféru. Vyjadrili záujem o možnosti zlepšovania
technologického vybavenia, pričom v súlade s touto potrebou im boli dodatočne poskytnuté
informácie o dvoch výzvach OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Tieto
informácie boli poskytnuté v rámci diskusie.
V rámci aktivity sa uskutočnilo i natáčanie TV príspevku, ako súčasť aktivity: 3.2/2 propagačné –
informačné aktivity – TV príspevok

