
Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

celkové náklady všetkých partnerov 
projektu

náklady vedúceho partnera projektu

48 604,78 EUR 923 490,86 EUR
Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo
prebieha hodnotiaci proces žiadosti

1 644,00 EUR 31 226,00 EUR

2 427,00 EUR 46 112,00 EUR

220,00 EUR 4 180,00 EUR

22 065,00 EUR 419 235,00 EUR

6. 5 456,64 EUR 103 662,28 EUR

9 343,73 EUR 177 521,00 EUR

Interreg V-A                              
Program cezhraničnej spolupráce 

SK-HU

2 267 631,61 EUR

972 095,56 EUR
1.

"Prezentácia kultúrneho dedičstva 
historického Novohradu 
presahujúceho hranice a dobu"

Podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho a 
prírodného dedičstva, integrovaný rozvoj turizmu;                               
spoločný projekt 4 partnerov (vedúci partner: 
Mesto Fiľakovo, partneri: Šiatorská Bukovinka, 
Salgótarján a BNPI)

03.11.2016 Mesto Fiľakovo

Úrad predsedu vlády MR             
Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka (MP RV) 

SR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo

prebieha hodnotiaci proces žiadosti
2.

3.

Záchrana centrálnych častí torzálnej architektúry 
formou konzervácie muriva, určenie spôsobu 
odvodnenia stredného a dolného hradu 

19.12.2016 Mesto Fiľakovo Ministerstvo kultúry SR Obnovme si svoj dom 1.4

"Obnova NKP hrad Fiľakovo 440/1-
22"

Pokračovanie v zabezpečovacích prácach na 
základe odborných podkladov, cieľom je staticky 
zabezpečiť najviac ohrozené objekty za pomoci 
odborníkov

16.12.2016 Mesto Fiľakovo

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok(NFP) a dotáciu Mesta Fiľakovo 

PoznámkaPredmet projektu
Program, opatrenie, oblasť, 

aktivita
Žiadateľ NFP, dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný 
za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)
P.č. Názov projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  
Dátum 

podania 
žiadosti

Obnovme si svoj dom 1.1
Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo
prebieha hodnotiaci proces žiadosti

48 539,00 EUR

32 870,00 EUR"Obnova a konzervácia torzálnej 
archytektúry NKP hrad Fiľakovo - II. 
etapa"

4 400,00 EUR Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo

prebieha hodnotiaci proces žiadosti

5.

"Zvýšenie kapacity objektu 
Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, 
Fiľakovo, prostredníctvom prístavby, 
prestavby a rekonštrukcie"

Zvýšenie kapacity škôlky prostredníctvom 
prístavby, prestavby a rekonštrukcie - vytvorenie 
novej triedy, rekonštrukcia existujúcich sociálnych 
zariadení, rekonštrukcia strechy, zateplenie 
strechy a fasády, výmena výplňových konštrukcií

18.1.2017 Mesto Fiľakovo MP RV SR
Integrovaný regionálny operačný 

program

441 300,00 EUR
Spracovateľ projektového zámeru:  

externá spoločnosť v spolupráci s MsÚ 
Fiľakovo 

schválený projektový zámer, pripravená 
žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok odoslaná 05.04.2017

4. "Spoznajte nás! II. ročník
Príprava a realizácia multitematického kultúrneho 
festivalu s cieľom vzájomneho spoznania sa tu 
žijúcich Slovákov a Maďarov.

11.1.2017 Mesto Fiľakovo Úrad vlády SR
Program Kultúra národnostných 

menšín 2017

Ministerstvo kultúry SR

7.

Vytvorenie podmienok pre rozvoj 
vzdelávania na Základnej škole, 
Školská 1 vo Fiľakove

Investícia do vzdelávania s vytvorením 
primeraných podmienok pre rozvoj a vzdelávanie 
s budovaním a modernizáciou odborných učební

9.3.2017 Mesto Fiľakovo MP RV SR
Integrovaný regionálny operačný 

program

109 118,92 EUR Spracovateľ projektového zámeru: MsÚ 
Fiľakovo 

prebieha hodnotiaci proces 
projektového zámeru

Zníženie energetickej náročnosti 
budovy MsKS Fiľakovo, s 
komplexným zateplením strešnej 
konštrukcie

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania - 
rekonštrukcia a zateplenie strechy MsKS

14.3.2017 Mesto Fiľakovo Environmentálny fond

činnosť L3: Zvyšovanie 
energetickej účinnosti existujúcich 

verjných budov vrátane 
zatepľovania

186 864,73 EUR
Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo

podaná Žiadosť o poskytnutie podpory 
formou dotácie 



Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

PoznámkaPredmet projektu
Program, opatrenie, oblasť, 

aktivita
Žiadateľ NFP, dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný 
za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)
P.č. Názov projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  
Dátum 

podania 
žiadosti

1 103,00 EUR 9 924,00 EUR

9 996,32 EUR 29 988,95 EUR

210 367,72 EUR 428 643,22 EUR

Vypracoval: referát stratégie a rozvoja, MsÚ Fiľakovo - Ing.arch. Erika Anderková, Ing. Eva Földiová
Vo Fiľakove 30.03.2017, aktualizované dňa 05.04.2017, 10.04.2017 

639 010,94 EUR
Spracovateľ žiadosti: externá spoločnosť 

v spolupráci s MsÚ Fiľakovo
podaná Žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku 

Ministertsvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

SR

Operačný program Ľudské zdroje 
(OP ĽZ)

Futbalová infraštruktúra (zákon č. 
440/2015 Z.z. § 64)

39 985,27 EUR
Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo

podaná Žiadosť o poskytnutie podpory 
formou dotácie                                                                

žiadosť po formálnej stránke bola 
schválená 

Integrovaný regionálny operačný 
program

Mesto Fiľakovo

112 259,20 EUR

112 259,20 EUR

Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo
podaná Žiadosť o poskytnutie podpory 

formou dotácie 

7 044,36 EURMinistertsvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

SR

Operačný program Ľudské zdroje 
(OP ĽZ)

7 044,36 EUR

Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo
podaná Žiadosť o poskytnutie podpory 

formou dotácie 

Spracovateľ žiadosti: MsÚ Fiľakovo 
podaná Žiadosť o poskytnutie podpory 

formou dotácie 
8.

Rekonštrukcia a bezbariérové 
sprístupnenie sociálnych zariadení 
MsÚ Fiľakovo - odstránenie 
havarijného stavu, II. etapa

Riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení v 
budove mestského úradu

23.3.2017 Mesto Fiľakovo

12.

Zvýšenie kapacity objektu Materskej 
školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, 

prostredníctvom prístavby, prestavby 
a rekonštrukcie 

Zvýšenie kapacity škôlky prostredníctvom 
prístavby, prestavby a rekonštrukcie - vytvorenie 
novej triedy, rekonštrukcia existujúcich sociálnych 
zariadení, rekonštrukcia strechy, zateplenie 
strechy a fasády, výmena výplňových konštrukcií

5.4.2017 Mesto Fiľakovo MP RV SR

Ministerstvo financií § 2 Výnosu MF SR

11 027,00 EUR

11.
Rekonštrukcia strechy a výmena 
vonkajších výplní otvorov telocvične, 
s.č. 1780, Fiľakovo

Rekonštrukcia telocvične v areáli futbalového 
štadiónu, komplexnou obnovou jej strechy a 
výmenou vonkajších výplňových konštrukcií 

30.3.2017 Mesto Fiľakovo Slovenský futbalový zväz

10.

9. Cesta na trh práce

Poskytnutie finančného príspevku na podporu 
vytvárania pracovných miest u verejných 
zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach 
zamestnávania pre UoZ/ZUoZ v rámci národného 
projektu (podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.  5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

29.3.2017 Mesto Fiľakovo

Úspešne na trhu práce

Poskytnutie finančného príspevku na podporu 
vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne 
platenom zamestnaní u zamestnávateľa, ktorý na 
tento účel vytvorí pracovné miesto

29.3.2017


