Zoznam schválených žiadostí o dotáciu k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja č. 3966/2019/OSMRR
Názov žiadateľa
Asociácia Divadelná Nitra
ATRIUM Svidník n.o.
farma Ludovika
Karpatské drevené cerkvi n.o.
mesto Levoča
mesto Trebišov
mesto Zlaté Moravce
Nitriansky samosprávny kraj
Nezisková organizácia Rádu
premonštrátov - opátstva Jasov n.o.
obec Bátovce
obec Beňatina
obec Bohúňovo
obec Čirč
obec Dolný Vadičov
obec Dulovce
obec Herľany
obec Hrabovčík
obec Klokočov
obec Komárany
obec Kuzmice
obec Lipovce
obec Mankovce
obec Margecany
obec Oľšavka
obec Rejdová
obec Roztoky
obec Sedliská
obec Skalité
obec Skýcov
obec Slovenské Ďarmoty
obec Stará Bystrica
obec Vinica
obec Zemplínska Teplica
RRA Trnava - Hlohovec - Piešťany
Žilinský samosprávny kraj

Názov projektu
Divadelná Nitra pre región - región pre Divadelnú Nitru
Dobudovanie centra sociálnych služieb Svidník SO 04
Pomôžme koňom, jazdcom aj farmárovi
Oživenie tradičných remesiel na Zemplíne
Cykloturistický chodník IV. Etapa
Modernizácia areálu mestského kúpaliska v Trebišove
Revitalizácia parku Janka Kráľa, Zlaté Moravce
Nastavenie integrovaného participatívneho systému riadenia v NSK
Revitalizácia kultúrnej pamiatky premonštrátskeho kláštora
v Jasove
Rozvoj potenciálu cestovného ruchu v regióne Tekov
Revitalizácia prírodnej lokality Beňatinské jazero ako nástroj
regionálneho rozvoja obce Beňatina – 3. etapa
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove - 1. Etapa
Cyklochodník v obci Čirč - 1. etapa
Revitalizácia verejného priestranstva pred Obecným úradom
Rozvoj sociálnej infraštruktúry rekonštrukciou amfiteátra
Rekonštrukcia parkoviska pri Gejzíre Herľany
Revitalizácia oddychovej zóny Hrabovčík
Podpora regionálneho rozvoja a rozvoj cestovného ruchu v obci
Klokočov zlepšením sociálneho vybavenia na Zemplínskej šírave
v stredisku Klokočov- Paľkov
Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany
Oprava objektu zázemia športového areálu v obci Kuzmice
Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v okolí obce Lipovce
Areál pre spoločenské aktivity - Mankovce
Sociálno-eko mobilita
Revitalizácia verejných priestranstiev - III. Etapa v obci Oľšavka
Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Rejdová
Športový areál Roztoky
Zachovaj dedičstvo našich predkov
Turistická infraštruktúra v obci Skalité – I. etapa
Turistická rozhľadňa na Vápennom vrchu v k. ú. Skýcov
Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Slovenské Ďarmoty
Sociálna a turistická infraštruktúra centra obce Stará Bystrica
Podpora spolužitia a multikultúrneho dialógu rôznych komunít
v obci Vinica
Podpora multikultúrnej spoločnosti v obci Zemplínska Teplica
Zachovanie a podpora vnútorného potenciálu Trnavského regiónu
Revitalizácia Slanického ostrova umenia - I. etapa
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Názov žiadateľa
BROZ *
fITcubator *
obec Malá Ida *
Naše Jadro, o.z. *
RRA Lučenec *
obec Liptovská Teplička *

Názov projektu
Posilnenie infraštruktúry pre environmentálne vzdelávanie,
cykloturistiku a agroturistiku
VER SI! (Vedomostný Región cestou Startupov a Inovácií)
Inštalácia rekuperačného vetrania a klimatizácie spoločenskej sály
kultúrneho domu
Rozvoj starostlivosti o poľnohospodárske, trávnaté a ostatné plochy
v mikroregióne Naše Jadro
Aktivity prispievajúce k rozvoju menej rozvinutého okresu Lučenec
v oblasti sociálneho podnikania, školstva, poľnohospodárstva
Turistický a informačný rozvoj obce Liptovská Teplička v súlade
s trendmi 21. storočia

*Uvedení žiadatelia budú podporení podľa výšky bodov v prípade, že žiadatelia s vyšším bodovým hodnotením
odmietnu poskytnutie dotácie až do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu.
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