
INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ ALOKÁCII, VÝŠKE PRÍSPEVKU 

A DISPONIBILNEJ INDIKATÍVNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH 

PRÍSPEVKOV 

 

Výzva: IROP-CLLD-P826-512-004 

AKTIVITA:  B3 

 

Hodnotiace kolo č. 1 (uzávierka: 3.7.2020) 

 

Hodnotiace kolo č. 2 (uzávierka: 3.10.2020) 

 

Hodnotiace kolo č. 3 (uzávierka: 3.1.2021 ) 

 

Hodnotiace kolo č. 4 (uzávierka: 3.4.2021 ) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 0,00 

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

 
145 779,27 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 97 500,00 EUR 

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

 
145 779,27 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 145 750,00 EUR 

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

 
145 779,27 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 145 750,00 EUR 

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

 
145 779,27 EUR 



Hodnotiace kolo č. 5 (uzávierka: 3.7.2021 ) 

 

Hodnotiace kolo č. 5 (uzávierka: 3.10.2021. ) 

 

12/2021 RO zaslal autoremedúru rozhodnutia a zmlúv 2 žiadateľov, 1 späťvzatie ŽoNFP 

Hodnotiace kolo č. 5 (uzávierka: 03.01.2022 ) 

 

Hodnotiace kolo č. 5 (uzávierka: 03.04.2022 ) 

 

Hodnotiace kolo č. 5 (uzávierka: 03.07.2022) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 145 750,00 EUR 

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

 
145 779,27 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:   97 500,00 EUR 

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

 
  48 279,27 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 145 750,00 EUR 

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

 
145 779,27 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 145 750,00 EUR 

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

 
145 779,27 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 145 750,00 EUR 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčerpaných na 

 
145 779,27 EUR 



 

Hodnotiace kolo č. 6 (uzávierka: 03.10.2022) 

 

Hodnotiace kolo č. 7 (uzávierka: 03.01.2023) 

 

 

výzvu (znížená o hodnotu už schválených 
príspevok): 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:            0,00 EUR 

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

 
         29,27 EUR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu: 

145 779,27 EUR 

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:           0,00 EUR 

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

 
       29,27 EUR 


