
INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ ALOKÁCII, VÝŠKE PRÍSPEVKU 

A DISPONIBILNEJ INDIKATÍVNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH 

PRÍSPEVKOV 

 

 

Výzva: IROP-CLLD-P826-511-005 

AKTIVITA:  A1 

 

Hodnotiace kolo č. 1 (uzávierka: 22.7.2020) 

 

 

 

Hodnotiace kolo č. 2 (uzávierka: 22.10.2020) 

 

 

Hodnotiace kolo č. 3 (uzávierka: 22.1.2021) 

 

 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 0,00 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
150 000,00 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 0,00 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
150 000,00 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 0,00 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
150 000,00 EUR 



 

Hodnotiace kolo č. 4 (uzávierka: 22.4.2021) 

 

Hodnotiace kolo č. 5 (uzávierka: 22.7.2021) 

 

Hodnotiace kolo č. 6 (uzávierka: 22.10.2021) 

 

Hodnotiace kolo č. 7 (uzávierka: 22.01.2022) 

 

Hodnotiace kolo č. 8 (uzávierka: 22.04.2022) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 99 666,00 EUR 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
150 000,00 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 99 666,00 EUR 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
150 000,00 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 146 416,00 EUR 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
150 000,00 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:  46 750,00 EUR 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
 50 334,00 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:   46 750,00 EUR 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 

 
  50 334,00 EUR 



 

Hodnotiace kolo č. 9 (uzávierka: 22.07.2022) 

 

Hodnotiace kolo č. 10 (uzávierka: 22.10.2022) 

 

Hodnotiace kolo č. 11 (uzávierka: 22.01.2023) 

 

výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:            0,00 EUR 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
   78 318,79 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:            0,00 EUR 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
   78 318,79 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

150 000,00 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:            0,00 EUR 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 
výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

 
   78 318,79 EUR 


