
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca 

 

Čl. I 

Akčný plán rozvoja okresu Revúca sa mení a dopĺňa takto: 

1. Opatrenie A.2 Centrum podpory regionálneho rozvoja znie: 

„Centrum bude poradným orgánom a sekretariátom Rozvojovej rady okresu Revúca, 

bude úzko spolupracovať s MAS v súlade s uznesením vlády 254/2016 (úloha B.18), 

RRA a OOCR a Centrom poradenstva a podpory podnikania. Centrum bude zriadené v 

spolupráci s mestom Tornaľa, ktorá poskytne kancelárske priestory a technickú 

podporu. Pre potreby realizácie Akčného plánu okresu bude mať Centrum podpory 

regionálneho rozvoja dve pracoviská, jedno v Revúcej a druhé v Tornali. 

 

Toto centrum bude poskytovať nasledovné služby: 

- služby pre Rozvojovú radu okresu, 

- koordinačná funkcia pri implementácii AP 

- poradenstvo pre čerpanie finančných prostriedkov, najmä z finančných zdrojov EŠIF, 

INTERREG, EEA grants, Central Europe, DTP, Creative Europe, 

- konzultačné a poradenské služby pri príprave projektov a písanie projektových 

žiadostí, hodnotenie a monitoring projektov, 

- príprava projektov a projektový manažment, 

- podpora pri procesoch sociálne zodpovedného verejného externého manažmentu pre 

implementáciu projektov, 

- konzultácie pre sociálne zodpovedné verejné obstarávanie, 

- mediálna a komunikačná podpora pre implementáciu Akčného plánu, 

- podpora sieťovania a budovania partnerstiev v rámci okresu, 

- koordinovanie vytvárania a podpora fungovania klastrových iniciatív, 

- podpora cezhraničnej spolupráce, najmä s Maďarskom, 

- vytvorenie koordinačnej platformy poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu 

s konečným cieľom založenia OOCR, resp. vstupu subjektov verejného a súkromného 

sektora do už existujúcej OOCR v širšom území. 

 

Predpokladané zdroje financovania:  RP, OP ĽZ, mestské rozpočty  

Celkový rozpočet:  850 tis. EUR  

Z toho výška RP:  810 tis. EUR  

Z toho orientačne EŠIF  40 tis. EUR  

Vytvorené pracovné miesta  5  

Kľúčoví partneri (gestori):  Rozvojová rada okresu  

Partneri:  mesto Revúca, mesto Tornaľa, OÚ Revúca, 

MPSVR SR,  

Termín realizácie:  2016 – 2020  
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Účel RP:  zriadenie a prevádzka Centra, úpravy 

kancelárskych priestorov, vybavenie, 

mzdové, prevádzkové a režijné náklady, VO  

Prijímateľ RP:  obec  

„ 

 

2. Opatrenie A.3 Centrum poradenstva a podpory podnikania v spolupráci s mestom Revúca sa 

ruší v celom rozsahu. 

 

Príloha č. 1 – Návrh rozdelenia regionálneho príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

rozvoja okresu Revúca 

 

Predseda vlády Slovenskej republiky poverený podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky  

č. 112 z 1. marca 2017 k Návrhu na postup pri zmene účelu a rozdelenia regionálneho príspevku 

Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu, na návrh vedúceho Úradu vlády 

Slovenskej republiky (ďalej len „úradu vlády“), 

 

schvaľuje 

 

zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Revúca (ďalej 

len „akčný plán“) zo dňa 13. septembra 2016 na základe návrhu na zmenu účelu a rozdelenia 

regionálneho príspevku v akčnom pláne a odporúčania Rady pre rozvoj okresu Revúca.     

 

Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 1. Prílohou je návrh vedúceho úradu 

vlády na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne. 

 

26. 06. 2017 

 

               Róbert Fico 

     predseda vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 


