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OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“  vyhlasuje druhý ročník programu na podporu realizácie zámerov 
podporujúcich rozvoj územia – Malý LEADER.  
 
Informácie pre príjemcu 
 
Ciel programu 
Program „Malý LEADER pre Dolný Liptov“ je aktivitou OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ (ďalej len 
MAS Dolný Liptov), ktorá je financovaná z prostriedkov MAS Dolný Liptov. Cieľom programu je podporiť 
aktivity vedúce k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach, ochrane prírodného a kultúrneho 
dedičstva, šetrnému využitiu miestnych zdrojov, podpore inovatívnych a moderných prístupov.  
 
Účel programu 
Hlavným účelom programu je podpora nápadov a aktivít verejného sektora, ktoré sú prospešné celému 
územiu obce a jej obyvateľom. 
 
Oblasti pre rok 2021 

Zveľadenie verejných priestranstiev v obci, obnova a vybudovanie súvisiacej infraštruktúry 
 
Špecifikácia žiadateľov 
Žiadateľom môže byť ktorákoľvek obec z územia MAS Dolný Liptov (Švošov, Stankovany, Ľubochňa, 
Ružomberok, Martinček, Liptovské Revúce, Liptovská Osada, Liptovská Teplá, Turík, Ivachnová, Bešeňová, 
Lúčky, Kalameny, Liptovský Michal, Lisková, Komjatná, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Ludrová, Likavka, 
Valaská Dubová, Potok, Hubová, Liptovská Lúžna). 
 
Podmienky pre pridelenie dotácie 

• Projekt musí byť realizovaný na území MAS Dolný Liptov, 

• Žiadosť o dotáciu musí byť podaná v písomnej forme (opatrená podpisom oprávneného žiadateľa), 

alebo zaslaná e-mailom (s oskenovaným podpisom žiadateľa), 

•  Maximálna výška príspevku je 5000 eur (vrátane DPH), 

• Jeden žiadateľ môže v danom roku podať len jednu žiadosť o dotáciu (ďalej len „žiadosť“), 

• Rozhodovací orgán MAS Dolný Liptov  (Rada MAS) si vyhradzuje právo podanú žiadosť odmietnuť 

• Na príspevok nie je právny nárok, 

• Žiadosť o dotáciu je potrebné vyplniť kompletne a bez chýb, inak bude z procesu hodnotenia 

vyradená.  

 

Nepodporované oblasti (nespôsobilé výdavky projektu) 

• Prevádzkové náklady, tzn. mzdové výdavky, 

• Cestovné, pohonné hmoty, 
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• Ubytovanie, kancelárske potreby, vybaveniie kancelárie elektrospotrebičmi a nábytkom, platby 

energií, 

• Dary, 

• Platba úrokov a úverov, bankové poplatky, poštové poplatky, 

• Telefónne poplatky, webové stránky a pod. 

 

Výška rozpočtu projektu 

Plánovaná finančná alokácia výzvy Malý LEADER je 5000,- EUR. 

• Výška poskytovaného príspevku je minimálne 1000,- EUR, maximálne 5000,- EUR pre jeden projekt. 

 
Financovanie 

• 100% financovanie z prostriedkov OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ 
 

Spôsob predkladania žiadosti 

• Kompletná žiadosť so všetkými prílohami musí byť zaslaná do termínu uzavretia výzvy: 19.05.2021 

– 02.06.2021. Žiadosti zaslané neskôr budú automaticky zamietnuté. Za dátum podania žiadosti sa 

považuje jej osobné doručenie, alebo dátum odoslania e-mailu.  

• Žiadosť musí byť doručená listinne osobne Mostová 17, 034 01 Ružomberok, alebo elektronicky na 

emailom: office@masdolnyliptov.sk 

• Zoznam projektov, ktoré budú v rámci Malého LEADRA OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ pre 

rok 2021 podporené, bude zverejnený na http://www.masdolnyliptov.sk/malyleader-mas-

dolnyliptov-pre-rok-2021 a žiadateľom podporených projektov bude poslané vyhodnotenie projektu 

emailom, 

• So žiadateľmi podporených projektov bude uzatvorená „Zmluva o poskytnutí dotácie“, v ktorej bude 

upresnená výška príspevku MAS Dolný Liptov a špecifikácia projektu, 

 

Hodnotenie žiadosti 

• Hodnoteie žiadosti bude realizované prostredníctvom hlasovania RADY OZ „Partnerstvo pre MAS 

Dolný Liptov“, 

• Každá žiadosť  bude bodovaná a  žiadosti s najvyšším bodovaním získajú finančnú podporu od OZ 

„Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“, 

• Bodovacie kategórie 

1. Termín a čas doručenia OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ [vylučovacie kritérium], 

2. Počet hlasov členov RADY OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ [0 – 9 bodov], 

V prípade zhodného počtu hlasov u dvoch alebo viacerých projektov, určuje poradie výberová komisia. 
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Realizácia projektov 

• Na adresu office@masdolnyliptov.sk prosíme poslať päť najlepších fotografií elektronicky 

s dostatočnou kvalitou ako dôkaz a zrealizovaní projektu. V prípade väčšieho počtu môžete použiť 

služby disk google, uloz.to, a pod. Prosíme, neposielať fotografie v tlačenej podobe, 

• Obce môžu žiadať dotáciu aj na už zrealizované projekty, nesmie však dôjsť k dvojnásobnému 

financovaniu, 

• Na fotografii musí byť viditeľné, že daný projekt bol financovaný z dotácie OZ „Partnerstvo pre MAS 

Dolný Liptov“, 

• Fotografie budú použité aj na webovej stránke, sociálnych sieťach na propagáciu našich spoločných 

aktivít.  

 

Vyúčtovanie  

• Podmienkou vyúčtovania je zaslanie minimálne 5 fotografií, 

• Dotácia bude vyplenná úspšným žiadateľom najneskôr 7 dní po oznámení výsledkov, prevodom na 

bankový účet uvedený v „Žiadosti“, 

• Podmienkou vyúčtovania je zaslanie fotodokumentácie.  Schválenie oprávnenosti nákladov do výšky 

schváleného príspevku bude zrealizované na základe doručeného účtovného dokladu (faktúry, 

a pod.) vzťahujúceho sa preukázateľne k realizácii uvedenej aktivity a v súlade s popisovanou 

aktivitou.  

• Nie je možné vystaviť faktúru na MAS Dolný Liptov. 

• Kópie dokladov je nutné doručiť emailom (office@masdolnyliptov.sk), poštou alebo osobne do 

kancelárie MAS Dolný Liptov na adresu Mostová 17, 034 01 Ružomberok.  

• Originály dokladov je nutné uschovávať v účtovníctve daného prijímateľa a v prípade potreby ich 

poskytnúť donorovi na nahliadnutie.  

 

Časový harmonogram výzvy 
• Vyhlásenie výzvy: 19.05.2021 

• Konečný termín predkladania žiadostí: 02.06.2021 

• Hodnotenie Rady MAS a vydanie rozhodnutí: do 09.06.2021 

• Termín realizácie projektu a výdavok musí vzniknúť: Od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 

Žiadosť o dotáciu odporúčame dopredu konzultovať s manažérkou programu. Najčastejšími chybami je príliš 
všeobecný popis akcie. V popise teda vždy zdôraznite, čo akcia prinesie cieľovej skupine, regiónu a ako naplní 
niektorý zo zvolených cieľov. 
 
Kontakt na účel konzultácie  
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Mikulková 
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Mail: office@masdolnyliptov.sk 
Telefón: 0908229518 

 
Prílohy na stiahnutie 
Žiadosť o poskytnutie podpory 
Formulár vyúčtovania príspevkov 
 
 
 
 
Ružomberok 19.05.2021 

 

 

Ing. Rastislav Horvát  

Štatutár OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ 
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