M IE STN A AKČN Á SKU PI NA VR ŠAT EC
Výzva 18/PRV/MAS 47
Opatrenie: 313 Podpora činnosti v oblasti cestovného ruchu - A
Podporované činnosti:
Časť A (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)
 rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení
s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do
vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na
internet;
 prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších
nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia
s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do
vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na
internet;
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania
vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích
plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia,
osvetlenia a sociálnych zariadení;
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných
zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).
Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie
na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.
Upozorňujeme na prísnu špecifikáciu konečných prijímateľov
Platnosť Výzvy

24.10.2012 – 07.01.2013 do 16.00 hod

Prijímanie žiadostí o NFP

14.11.2012 – 07.01.2013 do 16.00 hod

Spolufinancovanie

50%

Výška oprávnených výdavkov na 1
projekt

od 2 600 – 80 000 EUR

Časová oprávnenosť realizácie

min. 2 mesiacov – max. 18 mesiacov

V prípade záujmu kontaktuje kanceláriu MAS Vršatec: Obecný úrad Horná Súča
233, Horná Súča, 913 33
Petra Šupáková /0902 300 776/ petra.supakova@mail.com,
supakova@masvrsatec.sk/
viac na: www.masvrsatec.sk

Možnosti čerpania v rámci 3.2.A
Kombinácia opatrení je možná! Je možné financovať aj viacero
doplnkových relaxačných zariadení v rámci 1 projektu!

Opatrenie

Rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovaní
/Do 10 lôžok/
Rekonštrukcia rodinných domov na
nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Vystavanie, rekonštrukcia a modernizovanie
kempingových zariadení, prístupových ciest
k nim, parkovacích plôch, osvetlení,
sociálnych zariadení
Vystavanie, rekonštrukcia a modernizácia
doplnkových relaxačných zariadení /bazén,
sauna, fitness, vírivka, masáže a pod./

Maximálna výška
príspevku na 1
opatrenie /50%
žiadaného
príspevku/
30 000
20 000

5 000

10 000

Maximálny
počet
podporených
opatrení

3
5

2

10

