Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja č. 3966/2019/OSMRR
Názov žiadateľa
Academia Istropolitana
Aevis
Akadémia mentálnych
algoritmov
Andoras o.z.
Áno pre život
Bánovská RRA
BBSK
Biela Hora
Bojniciensis o.z.

Centrum pre rozvoj
zamestnanosti o.z.
Človek v ohrození
Dobré roky 50 plus
Ekonómia o.z.
EKOTREND Slovakia
EZUS Via Carpatia
FS Koňušane o.z.
Futbalový klub Krásnohorské
Podhradie
Hlavné mesto SR Bratislava
Inštitút hospodárskej politiky
Inštitút Slovensko 21
Košice región turizmus
M Vital VIP o.z.
Marína a Sládkovič
MAS 11 PLUS
MAS OPAL
MAS Partnerstvo pre Dolný
Liptov o.z.
MAS Vodný raj - Aquaparadiso
- Víziparadicsom
MČ Bratislava - Petržalka

Názov projektu
Partneri pre regionálny rozvoj
Menej bariér pre viac úžitku z prírody pre Sninu
Numerika – tréningový program Soroban
Mobilná aplikácia pre kaštieľ Betliar
Práca je šancou pre lepší život
Územný prístup bližšie k občanom v okresoch Bánovce nad Bebravou
a Partizánske
Kultúra v priestore a čase
„Napredujeme spoločne“ – vytvorenie plánovaco-komunikačnej online platformy
Rozvoj ľudských zdrojov zvyšovaním vzdelanostnej a praktickej úrovne v sektore
cestovného ruchu regiónu horná Nitra, prostredníctvom cielených kurzov ako
pilotný projekt na prípravu implementácie Akčného plánu transformácie regiónu
spojenú s ukončením ťažby uhlia.
Centrum inovácií, Lučenec
Šanca na trhu práce
Spoločné záujmy nás spájajú
Plnenie Agendy 2030 prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu v BB kraji program inovatívneho vzdelávania miestnych komunít
Rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov pre zariadenia spoločného stravovania
„Spojme sily pre regióny“
FS Koňušane – vydanie CD nosiča
The Race talent
Vzdelávanie detí a mládeže v Multimédiách
Synergia nájomného bývania, sociálnych služieb a ekonomického rozvoja regiónu
Hodnota za peniaze v samospráve na strednom Považí
Rozšírenie návštevníckej infraštruktúry na území prírodnej rezervácie Morské oko
1. etapa
Dostavba sociálneho zariadenia v obci Veľké Teriakovce
Celosvetová popularizácia Banskej Štiavnice ako nového pútnického miesta pre
zaľúbených – prostredníctvom skutočného príbehu lásky Maríny a Andreja
Sládkoviča zvečneného v ľúbostne básni Marína
Zavedenie inovatívneho nástroja na zviditeľnenie a rozvoj cestovného ruchu
v MAS 11 PLUS
Pre ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce – využitím dobrých skúseností z praxe
Rozvoj územia Dolného Liptova vytvorením územnej spolupráce jeho zložiek
Pilotný projekt zameraný na ochranu prírody a životného prostredia využívaním
príkladov dobrej praxe zo Slovinska
Moderná prezentácia pamiatok a pamätihodností Mestskej časti Bratislava Petržalka

MČ Bratislava - Rača

Objavme Raču!

MČ Bratislava - Staré Mesto
mesto Bytča
mesto Gelnica
mesto Hanušovce nad Topľou

Inovácia sociálnej infraštruktúry promenády v okolí námestia T.G. Masaryka
Rozvíjame našu kultúru
Banícke múzeum – starostlivosť o kultúrne dedičstvo
Poďme vzdelávať našich občanov
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Názov žiadateľa
mesto Holíč
mesto Jelšava
mesto Krompachy
mesto Kysucké Nové Mesto
mesto Lieskovec
mesto Lučenec
mesto Modrý Kameň
mesto Nová Baňa
mesto Nova Dubnica
mesto Pezinok
mesto Poltár
mesto Revúca
mesto Sabinov
mesto Skalica
mesto Sliač
mesto Snina
mesto Sobrance
mesto Spišská Nová Ves
mesto Spišské Podhradie
mesto Spišské Vlachy
mesto Stará Ľubovňa
mesto Stupava
mesto Svidník
mesto Topoľčany
mesto Tornaľa
mesto Trstená
mesto Veľký Šariš
mesto Vranov nad Topľou
Miestna akčná skupina Biela
Orava
Miestna akčná skupina DUŠA
Naše Jadro, o.z.
Naše Považie
Nezisková organizácia Barbora
Občianske združenie
priaznivcov športu a kultúry
Občianske zduženie
For Regions
obec Bajerovce
obec Baška
obec Bežovce
obec Borský Svätý Jur
obec Borša

Názov projektu
Posilnenie rozvoja záhradného turizmu v cezhraničnom regióne
Sanácia sociálnych zariadení v budove Reduty
SMART ordinácie v Nemocnici Krompachy
Informovaný občan v modernom meste, v modernej dobe
Zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu - spevnené plochy v obci
Lieskovec
Lučenec - maketa mesta z roku 1907
Kultúrny dom - vnútorné priestory
Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej
Bani
Informovaný občan = moderný občan = rozvoj mesta-regiónu
Inovatívna revitalizácia vnútrobloku na aktívny park za hradbami v Pezinku
Oprava strechy na budove knižnice s príslušenstvom v mestskej časti Zelené
Outdoorový infokiosk
Modernizácia mestského kúpaliska v Sabinove
Záchrana unikátnej technickej pamiatky – Mlyn bratov Pilárikových
Reštart turizmu na Sliači s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu prostredia
Strategický
plán
environmentálnej,
sociálnej
a
klimatickej
bezpečnosti pre mesto Snina
Zakúpenie zastrešeného montovaného pódia pre konanie kultúrnych podujatí
v meste Sobrance
Bežecké lyžovanie na Grajnári ako komplexný produkt cestovného ruchu
v turistickej destinácii Slovenský raj a južný Spiš
Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu
okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské podhradie
Vyhliadková veža – Spišské Vlachy
Podpora elektromobility v Starej Ľubovni
Zriadenie infokiosku v súvislosti so 750. výročím prvej písomnej zmienky mesta
Stupava
Svidník E-Green City
Obnova kultúrnych prvkov identity mesta Topoľčany
Biomasa vyrobená zo zeleného odpadu
Inšpiruj sa pre budúcnosť v regióne
Výstavba Trailparku Bikoš - Veľký Šariš
Úprava detského dopravného ihriska v meste Vranov nad Topľou
Spoločne za udržateľný a integrálny rozvoj regiónu
Územie na dlani
Rozvoj starostlivosti o poľnohospodárske, trávnaté a ostatné plochy
v mikroregióne Naše Jadro
Náučno-informačné tabule a brožúry na území MAS Naše Považie
Etelka – centrum železnorudného hutníctva
Festival Kokava 2019
Zvýšenie informovanosti cez televíziu Terchová a web
Kultúrno – športový areál Bajerovce – Stavebné úpravy
Rozvoj občianskej vybavenosti v obci Baška
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bežovce
Podpora cestovného ruchu v obci Borský Svätý Jur
Zavlažovací systém v obci Borša
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Názov žiadateľa
obec Bracovce
obec Brestov

obec Hlivištia

Názov projektu
Stavebné úpravy Kultúrneho domu Bracovce
800. výročie prvej písomnej zmienky o obci Brestov
Dobrovoľné hasičské zbory - dôležitý nástroj podpory regionálneho rozvoja
a položenie základov nadnárodného zoskupenia aktérov civilnej ochrany
a humanitárnej pomoci krajín povodia Dunaja pod názvom „DANUBE FLOOD“
Rekonštrukcia obecných komunikácií a spevnenie odstavnej plochy v obci
Brutovce
Rekonštrukcia MK – Vyšný Koniec Budimír
SMART OBEC BYSTRÁ – I. etapa
Rozhľadňa Bystré
Rekonštrukcia chodníka v obci Čechy - výstavba lávka
Revitalizácia oddychovej zóny obce Číž
Zvyšovanie kvality života a rozvoj obce Demjata rekonštrukciou miestnej
komunikácie
Kvalitná sociálna infraštruktúra – kvalita života na vidieku
Zavedenie elektriny a vybudovanie altánu na športovom ihrisku
Prekrytie pódia – Družstevná pri Hornáde
Vybudovanie oddychovej zóny s pamätníkom k Behu okolo Dulova
Rekonštrukcia obecného múzea v obci Farná
Galanta na špirále storočiami
Geča - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Vybavenie Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín gastronomickým zariadením
100 rokov DH Seľanka
Rekonštrukcia chodníka ulice Hencovská v obci Hencovce
Rekonštrukcia lesnej cesty Hermanovce nad Topľou
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby rozvoja kultúry v obci
Hlboké nad Váhom
Hlivištia – Materská škola - zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

obec Horňa

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Horňa

obec Horná Lehota

KELTI NA HOREHRONÍ (zriadenie keltskej izby a infopointu)
Zlepšenie prostredia pre rodiny s deťmi na návštevu športových podujatí v obci
Imeľ
Vypracovanie projektových dokumentácií
Náučný chodník – po stopách starých Jakloviec
JAMNÍK FEST
Oživovanie destinácie cestovného ruchu pod hradom Gýmeš obcou Jelenec
Kryté javisko Jenkovce
Kamenica, rekonštrukcia MK na p.č. 1525/2
Kamenica nad Cirochou - revitalizácia historického parku
Turisticko-informačné centrum v dome bylinkárov a olejkárov
Za kultúrou v obci Klokoč
Zvýšenie kvality života na vidieku prostredníctvom rekonštrukcie miestnych
komunikácií v obci Koromľa
Zlepšenie technického vybavenia kuchyne v obci Košická Polianka
Zlepšenie technického vybavenia kuchyne
Modernizácia telocvične v obci Kráľovce
Zníženie energetickej náročnosti školy v Krčave
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Renovácia kaštieľa a záhrady
v obci Krivany“
„Modernizácia, stavebné úpravy a prestavba budovy kaštieľa v obci Krížová Ves“

obec Brestovec
obec Brutovce
obec Budimír
obec Bystrá
obec Bystré
obec Čechy
obec Číž
obec Demjata
obec Dobrá Voda
obec Domadice
obec Družstevná pri Hornáde
obec Dulov
obec Farná
obec Galanta
obec Geča
obec Hažlín
obec Helcmanovce
obec Hencovce
obec Hermanovce nad Topľou
obec Hlboké nad Váhom

obec Imeľ
obec Iža
obec Jaklovce
obec Jamník
obec Jelenec
obec Jenkovce
obec Kamenica
obec Kamenica nad Cirochou
obec Kláštor pod Znievom
obec Klokoč
obec Koromľa
obec Košická Polianka
obec Košický Klečenov
obec Kráľovce
obec Krčava
obec Krivany
obec Krížová Ves
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Názov žiadateľa
obec Kružlová
obec Kuková
obec Kvakovce
obec Leles
obec Lesnica
obec Lipany
obec Lovča
obec Ľubietová
obec Lukavica
obec Lukov
obec Modra
obec Mudrovce
obec Muráň
obec Nedožery-Brezany
obec Nitrianska Blatnica
obec Nitrianske Pravno
obec Nižná Sitnica
obec Nižný Hrušov
obec Nová Dedinka
obec Nový Ruskov
obec Odorín
obec Oľšavica
obec Papín
obec Pavľany
obec Plešivec
obec Podkonice
obec Podtureň
obec Poluvsie
obec Poruba pod Vihorlatom
obec Prochot
obec Pruské
obec Rimavské Janovce
obec Rosina
obec Rožňava
obec Rudlov
obec Ruský Hrabovec
obec Sejkov
obec Silica
obec Sirník
obec Slánske Nové Mesto
obec Slavkovce
obec Slovenské Nové Mesto

Názov projektu
Park padlých v Údolí smrti
Bezpečnosť nadovšetko
Rozvoj kultúry, športu a turistického ruchu v rekreačnej oblasti Domaša
Plavbou po rieke Latorica do tokajských pivníc
Zatraktívnenie verejného priestranstva v obci Lesnica pre rozvoj cestovného
ruchu na Pieninách
Rozvoj turistickej infraštruktúry v meste Lipany
Folklór - duchovné dedičstvo našich predkov
12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
Nabíjacia stanica na E-BIKE s oddychovou zónou
Zvýšenie kvality predškolského zariadenia v obci Lukov - pomocou modernizácie
vybavenia MŠ
Koncepcia informačného systému značenia mesta Modry
Oprava asfaltovej komunikácie v obci Mudrovce
Hrad Muráň - Dom veliteľa
Zvyšovanie kvality života na vidieku s dopadom na región Hornej Nitry
Zateplenie kolkárne v obci Nitrianska Blatnica
Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu zdravotne znevýhodnených osôb
prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb
Vidiecky dom
Redizajn interiéru kultúrneho domu v Nižnom Hrušove
Vybudovanie pódia v obci Nová Dedinka
Oprava miestnych komunikácií v obci Nový Ruskov
obec Odorín ako kultúrny líder v mikroúzemí 3 obcí
Revitalizácia obecnej kuchyne a priestorov stravovania
Oddychová zóna v obci Papín
Zachovanie identity, rozvoj kultúry a kultúrneho dedičstva v obci Pavľany –
zvyšovanie kvality života na vidieku – slávnostne stretnutie rodákov a priateľov
obce Pavľany pri príležitosti prvej písomnej zmienky
Podpora kultúrneho dedičstva v regióne okolo rieky Slaná
Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Podkonice
Visutá lávka, lokalita Borová Sihoť - udržiavacie práce
Skvalitnenie sociálnej infraštruktúry obce Poluvsie
Podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu vybudovaním autobusovej
zastávky v obci Poruba pod Vihorlatom
Prístavba kuchyne kultúrneho domu v Prochote
Za trvalý rozvoj proti segregácii prácou, vzdelaním a hrou
Obecný chodník – vetva A I. etapa
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – socha na podstavci sv. Ján
Nepomucký
Nákup mobilného pódia
Výstavba chodníka v obci Rudlov
Úprava verejného priestranstva v obci Ruský Hrabovec
Spevnené plochy, prístrešky a rampy pre Z´TP pri obecnom úrade v Sejkove
Tajomstvá Silickej planiny
Rozvoj cestovného ruchu – cyklotrasa a náučný chodník v obci Sirník
Rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva v obci Slanské Nové Mesto
Pamätná izba Ignáca Roškoviča
Odpočívadlo pre tokajskú cyklotrasu
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Názov žiadateľa
obec Smolnícka Huta
obec Spišská Teplica
obec Svätý Anton
obec Svinica
obec Šamudovce
obec Šarišské Sokolovce
obec Štiavnické Bane
obec Topoľčianky
obec Tôň
obec Turčok
obec Úbrež
obec Vajkovce
obec Veľaty
obec Veľká Lúka
obec Vlachovo
obec Vlkovce
obec Vrbová nad Váhom
obec Vysoká nad Kysucou
obec Vyšná Slaná
obec Vyšné Repaše
obec Záhor
obec Zavar
obec Zborov nad Bystricou
obec Zlatá Idka
obec Žemberovce
obec Župčany
Oravská muzeálna spoločnosť
o.z.
Otvor Dvor o.z.
Poloninský med o.z.
Poniklec - Váh o.z.
Pre LOGOS o.z.
Pro Montessori o.z.
Rozvojová agentúra BBSK n.o.
ReAnimare
Regionálna rozvojová agentúra
pre rozvoj regiónu Stredného
Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra
Púchov
Regionálne združenie Váh
Dunaj Ipeľ
REGIÓNY PRE VŠETKÝCH o.z.

Názov projektu
Oživenie banícko-železničnej histórie v Smolníckej Hute a jej využitie pre cestovný
ruch
Dažďová záhrada
Lúčka - folklór očami detí
Zriadenie alternatívneho zdroja vykurovania na ZŠ v obci Svinica
Chodník pre peších v obci Šamudovce
Bezúdržbové detské ihrisko – Šarišské Sokolovce
ZMENA PERSPEKTÍVY
Zastrešenie pódia v centre obce Topoľčianky
Zlepšenie sociálnej infraštruktúry rekonštrukciou kultúrneho domu v obci Tôň
Zachovanie kultúrneho dedičstva – oprava obecnej budovy Turčok, časť Železník
Výstavba amfiteátra v obci Úbrež
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Vajkovce
Obnova pivničných priestorov kaštieľa Alexandra Andrássyho vo Veľatoch
Rozvoj cestovného ruchu v obci Veľká Lúka
Rekonštrukcia prístupovej cesty ku kaštieľu Andrássyovcov
Oprava a revitalizácia zrubovej drevenice „KÚRIA“ s parkovým areálom – obec
Vlkovce
Zriadenie pamätnej izby v obci Vrbová nad Váhom
Naštartujme rozvoj regiónu Horných Kysúc
Zachovanie prírodného dedičstva a zlepšenie kvality životného prostredia v obci
Vyšná Slaná
Budovanie občianskej infraštruktúry v obci Vyšné Repaše pre účely cestovného
ruchu
Oplotenie obecného cintorína v obci Záhor
Podpora cestovného ruchu v obci Zavar
Podpora regionálneho rozvoja Zborov nad Bystricou
Využitie alternatívnych energetických zdrojov v obci Zlatá Idka
Exteriérové kultúrne centrum
Modernizácia parku v obci Župčany – národnej kultúrnej pamiatky
Digitálne múzeum
Kotolňa KC Kláštor
Zriadenie regionálneho včelárskeho školiaceho a praktického centra
Údržba zelene a chodníkov v regióne Občianskeho združenia poniklec - Váh
Podpora rozvoja a šírenie kultúrneho dedičstva regiónu Zemplín
Zriadenie stravovacieho systému na komplexné využívanie vnútorného
rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych,
finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov a rozvoj sociálnej infraštruktúry
regiónu
Rozbicyklujeme Banskobystrický kraj
Informovanosť trnavského regiónu ViTTa
Územný prístup bližšie k občanom / okres Veľký Krtíš
Spoznaj krásy Považia
Vypracovanie projektových dokumentácií pre úseky Dedina Mládeže – Šaľa,
Kolárovo – Dedina Mládeže
„Ruthenia“ – magická krajina Rusínov. Rozvoj severovýchodného Slovenska
prostredníctvom využitia potenciálu v cestovnom ruchu.
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Názov žiadateľa
Relevant n.o.
River and Mountain
ROVIGA o.z.
Rozvoj regiónu Novohrad
RRA Dolný Zemplín
RRA Horný Spiš
RRA ISTER
RRA Južný región
RRA Kysuce
RRA Nitra
RRA NOVOZÁMOCKO
RRA Svidník
RRA Šaľa
RRA Topoľčiansko
RRA Turiec
RRA Združenie pre rozvoj
regiónu Gemer - Malohont
RRA Zemplín
Selanka n.o.
SLAVKINE, o.z.
Slovenský dom Centrope
Sokrates
SPOD - Klub Polomka
Spokojnosť n.o.
Spolok medikov mesta Košice
SZĽH
Tunel pod Homôlkou o.z.
Turistický Novohrad
a Podpoľanie
Veterán Klub Železníc Poprad
Via Mirabilis, n.o.
Východ východu Slovenska
Združenie Euroregión Tatry
Združenie maďarských rodičov
na Slovensku
Zduženie obcí DUŠA
Zlatá cesta o.z.

Názov projektu
Rozvoj ľudských zdrojov vrátane kvalifikácie a zlepšovania prípravy mladých
dospelých na trh práce
Canoe Sharing – mobilná požičovňa
Virtuálna propagácia Gemera a Malohontu
Podpora zamestnávania UoZ a ZUoZ v oblasti služieb cestovného ruchu
Historické špacírky po Zemplíne
Naša iniciatíva
Zelený Žitný ostrov (Green Kukkonia)
Putovanie po regionálnych pamiatkach s QR kódmi
Podpora regionálneho rozvoja v regióne Kysúc 2019
Územný prístup bližšie k občanom
Územný prístup bližšie k občanom a rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky
Využitie kultúrno-historického potenciálu okresu Svidník na rozvoj cestovného
ruchu
Imidž je nanič
Územný prístup bližšie k občanom/ okres Topoľčany a nové aktivity na Náučnom
chodníku Považský Inovec
Aktivity na podporu regionálneho rozvoja v regióne Žilina a Turiec v roku 2019
Podpora aktivít na podporu regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota
na rok 2019
Dve publikácie ako príspevok k rozvoju cestovného ruchu v okrese Vranov
nad Topľou
SELANKA – Revitalizácia záhrady kaštieľa v Helcmanovciach
Kreatívne workshopy pre znevýhodnené ženy
Cyrilometodská cesta na Slovensku
Remeslo má zlaté dno
Pamätná izba Kláry Jarunkovej – obnova rodného domu, infodom
Zamestnanosť a životná úroveň pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením
Medici ľuďom
Rozvoj regionálneho športu pre mládež
Revitalizácia technickej pamiatky Slavošovský tunel ako nástroj rozvoja
cestovného ruchu na Gemeri - 1. etapa
Budovanie turistickej destinácie Novohrad a Podpoľanie
Rekonštrukcia historického vyhliadkového vozňa tatranských elektrických
železníc
Potenciál dobra
Analýza možností realizácia expedičnej turistiky s primárnym prihliadnutím
Upevňovanie cezhraničných vzťahov a podpora hodnôt na území Euroregiónu
„Tatry“
Obnova bežeckej dráhy športového ihriska
Od vody k vode – popri vode, cez polia, cestami Moussona a Anny Lesnai
Zachovávame tradície pre budúce generácie
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