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MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC 

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 

podľa 

Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu 

podľa zákona č. 336/2015 Z z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „metodika'') 

vyh l asuj e 

výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných 
z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva") 

Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 

22.08.2018 

22.08.2018 -21.09.2018 

Prioritné oblasti a opatrenia/aktivity Akčného plánu: 

Aktivita B.1.4 Vytvorenie klastra na združenie prvovýrobcov, spracovateľov 
a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby potravín 

Aktivita B.2.2. Podpora udržateľného cestovného ruchu - podpora minimálne 2 
podnikateľských subjektov a 2 mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti 
cestovného ruchu. V rámci cestovného ruchu chceme v okrese podporiť aktivity 
marketingu a zosieťovania možností cestovného ruchu, rozvoj diverzifikácie smerom 
od poľnohospodárstva k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj ekoturizmu, 
zdravotného turizmu, obnova a rekonštrukcia významných kultúrnych a rekreačných 
pamiatok, vzdelávanie v cestovnom ruchu. 

Opatrenie B.3. Podpora vstupu nových investorov do priemyselného parku 
Lučenec a Tomášovce - dobudovanie priemyselného parku v meste Lučenec a obci 
Tomášovce, vybudovanie prepojovacej komunikácie priemyselného parku Lučenec -
JUH na cestu !.triedy 1./71 ako podmienky využitia disponibilnej infraštruktúry 
priemyselného parku Lučenec a priemyselného parku Tomášovce, majetkovo-právne 
vysporiadanie pozemkov. Ukončenie procesu prípravy nových priemyselných zón 
v okrese Lučenec. 

Aktivita B.4.1. Realizácia minimálne 5 projektov zameraných na vznik 
subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti -
ako medzitrhu práce s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť, zvlášť v obciach 
s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä v nasledujúcich oblastiach: 



Číslo výzvy: OÚ-LC-00-2018/008761 

• drobné práce v stavebníctve a poľnohospodárstve, 
• výroba betónových prefabrikátov, 
• sociálne práce a opatrovateľské služby, 
• opravy miestnych komunikácií, 
• zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu a pod., 
• poľnohospodárska činnosť 

Opatrenie B.5 Podpora regionálnych produktov - projekt zameraný na podporu 
zvýšenia pridanej hodnoty koncových regionálnych produktov a ich umiestnenie na 
trhu formou: 

• využívania systému predaja koncovému spotrebiteľovi, nových obchodných 
modelov 

• podpory vytvárania predajných a distribučných miest a práce s verejnosťou, 
• podpora predaja regionálnych produktov malých poľnohospodárskych 

producentov, 
• vytvorenia integrovaných predajných miest regionálnych produktov -

mestských tržníc, a to rekonštrukciou tržnice v Lučenci a prestavbou objektu 
bývalej ZUŠ vo Fiľakove na mestskú tržnicu, 

• zabezpečenie predaja vlastných poľnohospodárskych prebytkov konečnému 
spotrebiteľovi. 

Aktivita C.2.1. Vytvorenie/dobudovanie Regionálnych centier vzdelávania 

a zriadenie Tréningových centier - aktivita je zameraná na prípravu pracovnej sily 
formou zriadenia tréningových centier v nadväznosti na identifikované potreby trhu 
práce a subjekty sociálnej ekonomiky, ktorých cieľovou skupinou budú občania so 
základným a nedokončeným vzdelaním a poskytnúť im možnosť získania 
praktických zručností, prípadne získanie čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie 
a zvyšovania finančnej gramotnosti za účelom pracovného uplatnenia sa v subjektoch 
sociálnej ekonomiky a neskôr na voľnom trhu práce. 

Aktivita C.2.2. Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania 
- vo vybraných obciach okresu Lučenec je potrebné dobudovať nové priestorové 
kapacity pre predškolskú výchovu v materských školách, pričom je potreba 
orientovať sa na prepojenie so základnými školami s cieľom umožniť plynulý 
prechod detí do základnej školy, podpora špecializácie základných škôl v okrese 
Lučenec s cieľom posilniť záujem žiakov o technické a prírodovedné odbory, 
praktické vyučovanie a získanie základných návykov v rámci integrovaného 
vzdelávacieho procesu. 

Opatrenie D.1. Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti -
podpora vzniku minimálne dvoch centier v rámci okresnej siete integrovanej 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti 
a zdravotným rizikom. Centrá budú integrovať funkciu zdravotnej starostlivosti, 
sociálnej starostlivosti a podpory zdravia. 

Opatrenie D.2 Zvýšenie kapacít sociálnych služieb - dobudovanie siete sociálnych 
služieb, ktorého súčasťou bude najmä: 

• rekonštrukcia strediska sociálnych služieb, 
• integrácia hendikepovaných občanov v podnikateľskom sektore, 



• denný stacionár pre seniorov, 
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• právne poradenstvo k riešeniu byt. otázok MRK, a vypracovanie Štúdie 
o problémoch bývania marginalizovanej skupiny obyvateľov mesta 
Fiľakovo, 

• vybudovanie zariadenia pre seniorov. 

Opatrenie D.4 Environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov 
a verejné služby - toto opatrenie je zamerané najmä na aktivity nasmerované na 
ochranu životného prostredia s využitím pracovnej sily disponibilnej v okrese a to 
formou: 

• výstavby a prevádzky zariadenia na úpravu a zhodnotenie odpadov, 
• triedenia, zhodnocovania stavebných odpadov a výroby prefabrikátov, 
• vybudovaním mestskej kompostáme - rozvoj odpadového hospodárstva, 
• zriadenie dočasných skládok BRO na jeho ďalšie spracovanie a následne 

predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 
• priemyselnou výrobou druhotných palív a tuhých alternatívnych palív pre 

energetický priemysel, 
• skvalitňovanie verejných služieb - výstavba a dobudovanie infraštruktúry 

voľného času napr. regionálna plaváreň Lučenec, adaptácia budovy 
mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove na viacúčelový objekt a 
podpora malých projektov pre obce okresu Lučenec na zvýšenie životnej 
úrovne miestnych obyvateľov. 

Opatrenie E.1 Mobilita pracovnej sily - táto prioritná oblasť zahŕňa podporu 
ekologickej a udržateľnej mobility a to formou: 

• vypracovanie koncepcie udržateľnej mobility v okrese Lučenec s väzbami na 
susediace okresy, 

• vybudovania Integrovaného dopravného systému v okrese Lučenec, 
• budovania účelových cyklotrás pre podporu pracovnej mobility, 
• budovania obchvatov a prístupových komunikácií podporujúcich rozvoj 

podnikania a kvalitu životného prostredia obyvateľov, 
• pokračovania v procese budovania rýchlostnej cesty R2 v súlade s uznesením 

vlády SR č. 45/2016, 
• vybudovania obchvatov v mestách Lučenec a Fiľakovo 

Podrobnejšie iriformácie k jednotlivých Opatreniam sú zahrnuté v aktuálnej 
verzii Akčného plánu okresu Lučenec na stránke: 
http:!hFww. nro. vlada. gov. sk/naimenei-rozvinute-okresv/Lucenec. 

01.01.2019 - 31.12.2020 

Oprávneným predkladateťom sú v zmysle§ 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. 
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") subjekty územnej 
spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby -
podnikatelia ( ďalej len „žiada tel'"). 



1 
www.slovensko.sk 

Číslo výzvy: OÚ-LC-00-2018/008761 

Žiadateľ má právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu: 

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 
Námestie republiky 315/26, 984 36 Lučenec 
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Kamenská 
Telefonický kontakt: 0918 493 251 

Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie 
regionálneho príspevku podľa odseku 2 písm. g) metodiky (Žiadosť 
o poskytnutie regionálneho príspevku 

http://www.nro.vlada.!!ov.sk/site/assets/ files/1152/2018 08 01 príloha 1 zor 
p f.docx). 

Úplne a správne vyplnený formulár žiadosti zasiela v lehote uvedenej vo 
výzve: 

a) elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do 
elektronickej schránky Okresného úradu v Lučenci s označením 
predmetu „Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku" alebo 
prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy' ako všeobecné 
podanie; alebo 

b) prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu Okresného 
úradu Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, alebo 
osobne do podateľne Okresného úradu Lučenec. V tomto prípade 
žiadateľ zároveň zašle žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou 
poštou na adresu: stanislava.jamnicka@minv.sk 

V zmysle čl. 5 ods. 4 písm. h) metodiky medzi výdavky nesmú byt' zaradené 
neoprávnené výdavky: 

1. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých pôžičiek; 
2. krytie straty z vlastnej činnosti alebo z činnosti tretích osôb; 
3. úhrada výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah k projektu; 
4. úhrada dane z pridanej hodnoty, ak si prijímateľ môže uplatniť 

odpočítanie dane z pridanej hodnoty; 
5. odmeny2; 
6. nemocenské dávky hradené zo strany Sociálnej poisťovne; 
7. výdavky na odstupné a odchodné; 
8. mzdové náklady zamestnancov, ktorí sa nepodieľajú na realizácii 

projektu; 
9. pomerná časť osobných výdavkov, ktorá nezodpovedá pracovnému 

vyt'aženiu zamestnanca na danom projekte; 
1 O. cestovné za použitie taxi služby; 
11. výdavky na súdne a správne poplatky; 
12. výdavky na úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov žiadateľa o 

2 
§ 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. 
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regionálny príspevok na projekt z predchádzajúcich rokov; 
13. výdavky na poistenie osôb a majetku, havarijné poistenie vozidla; 
14. výdavky na krytie majetkovej účasti v inej právnickej osobe alebo na 

založenie alebo zriadenie inej právnickej osoby ako rozpočtovej 
alebo príspevkovej organizácie; 

15. bankové poplatky; 
16. výdavky na nákup kolkov a cenín. 

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku zverejnený na stránke: 

https:/ /www .mi nv.sk/?oznamv-a-dokumenty-na-stiahnutie-91 

Okresný úrad Lučenec informuje o možnosti predkladať návrhy aktivít, ktoré 
prispejú k realizácii cieľov akčného plánu. Pod pojmom aktivita sa rozumie 
systémové opatrenie, ktorého uskutočnenie v danom roku je dôležité z 
pohľadu realizácie opatrení akčného plánu a ktoré nie je financované alebo 
spolufinancované z regionálneho príspevku. Ide predovšetkým o systémové 
opatrenia dôležité pre rozvoj okresu, pri ktorých je potrebná súčinnosť z 
úrovne vyššieho územného celku alebo orgánu ústrednej štátnej správy. 
Orgány verejnej správy a sociálno-ekonomickí partneri majúci vzťah k 
územiu najmenej rozvinutého okresu môžu svoje návrhy aktivít predkladať 
s ôsobom uvedeným v bode č. 8 S ôsob redkladania žiadostí. 

V Lučenci dňa 21.08.2018 

Ing. Branislav Hámomík 
prednosta 

Okresného úradu Lučenec 




