T O M Á Š O V C E
OBEC TOMÁŠOVCE, IČO: 00316474
Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, okres Lučenec

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ Z PROSTRIEDKOV
OBCE TOMÁŠOVCE NA PODPORU SLUŽIEB V OBLASTI REGIONÁLNEHO
ROZVOJA A ZAMESTNANOSTI PRE ROK 2021
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Tomášovce č. 1/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce (ďalej len „VZN o podmienkach
poskytovania dotácií“) obec Tomášovce vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce na podporu služieb v oblasti
regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre rok 2021.
1) Oprávnení žiadatelia:
O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby ‒ podnikatelia, ktoré majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území obce Tomášovce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na
území obce Tomášovce alebo poskytujú služby obyvateľom obce Tomášovce. Dotácia
môže byť poskytnutá iba tým žiadateľom, ktorí nemajú žiadne podlžnosti a nedoplatky
voči obci Tomášovce, nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie.
2) Cieľová skupina žiadateľov:
Podpora živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov a drobných podnikateľov, ktorí
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Tomášovce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú
činnosť na území obce Tomášovce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce Tomášovce.
3) Oprávnené aktivity:
Podpora je určená na udržanie služieb zameraných na regionálny rozvoj na území obce
Tomášovce, ktoré boli zasiahnuté opatreniami súvisiacimi s bojom proti pandémii COVID19, ako aj na udržanie pracovných miest v tejto oblasti.
4) Forma a výška pomoci:
Celková výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu pre rok 2021 je
10.000,00 EUR.
Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok). Maximálna výška
dotácie pre jedného žiadateľa pre rok 2021 je 500,- EUR. Na poskytnutie dotácie nie je
právny nárok.
Dotáciu schvaľuje starosta obce Tomášovce na základe odporučenia obecnou radou tak,
ako je to uvedené vo VZN o podmienkach poskytovania dotácií.
Dotácia sa poskytuje podľa písomnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Tomášovce a
konečným prijímateľom, kde budú dohodnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania
projektu v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií. K poskytnutiu dotácie dôjde
až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
5) Pokyny k vypracovaniu a predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov Obce Tomášovce musí byť spracovaná podľa
Prílohy č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií.
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6) Termín na predkladanie žiadostí:
Žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Obce Tomášovce je potrebné doručiť do
podateľne ObÚ Tomášovce v termíne do 31.05.2021. V prípade nevyčerpania všetkých
finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí.
Doručovacia adresa: Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
Informácie k zverejnenej výzve : obec@tomasovce.sk , 0474371446, 0908941808
7) Poskytnutú dotáciu je možné využiť najmä na:
 rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb občanom formou zakúpenia novej
techniky a drobného investičného majetku súvisiaceho s poskytovanými službami,
 úhradu záručného a pozáručného servisu ako aj nákup materiálu spojeného s drobnými
opravami strojov a zariadení súvisiacich s poskytovanými službami,
 pri SHR nákup poľnohospodárskej techniky, zariadení a drobného investičného majetku
súvisiacich s rastlinnou resp. živočíšnou výrobou,
 vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové náklady (elektrika, voda,
plyn...).
8) Dotácie sa neposkytujú na:
 financovanie občerstvenia, na nákup darov a suvenírov, na mzdy a odmeny
zamestnancov.
9) Vyhodnotenie projektov:
Formálne hodnotenie ‒ posúdenie formálneho súladu v zmysle prílohy č. 1 VZN
o podmienkach poskytovania dotácií.
Vecné hodnotenie, kde sa hodnotí najmä:
a) splnenie cieľa projektu,
b) kvalita projektu,
c) finančná náročnosť projektu,
d) participácia žiadateľa na projekte,
e) prínos projektu.
Vecné hodnotenie projektov vykoná obecná rada, ktorá odporučí projekty a výšku
jednotlivých dotácií. Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o podmienkach
poskytovania dotácií.
10) Informovanie o výsledku schvaľovania žiadostí:
Výsledky schvaľovania žiadostí budú zverejnené na webovom sídle obce Tomášovce
a kontaktovaní budú len úspešní žiadatelia.
V Tomášovciach, dňa 29.04.2021

Ing. Ján Mičuda v.r.
starosta obce
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