
Program stretnutia: 

1. Základné informácie o možnostiach čerpania finančných 
zdrojov na podnikanie a zakladanie nových foriem 
podnikania 

2. Príklady a oprávnené činnosti podnikania 

3. Základné podmienky poskytnutia príspevku 

4. Odpovede na otázky žiadateľov 
 

Viac informácií: 

Kancelária Partnerstva MP-ČH, 
Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61 Tisovec, 

www.muranskaplanina.com 
tel.č.: 0950 464 450 
e-mail: partnerstvompch@gmail.com 

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron pozýva podnikateľov a záujemcom o podnikanie na informačné 
stretnutie k výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 
implementácie Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH, z Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP), pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.  

STRETNUTIE K VÝZVE 

Termín a miesto stretnutia: 

16.marec 2020 o 1500 hod. zasadačka obecného úradu Valaská 
17.marec 2020 o 1500 hod. zasadačka obecného úradu Čierny Balog 

UPOZORNENIE: 

Výzva nie je určená pre podnikanie v poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárstve a cestovnom ruchu ! 
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VÝZVA 

Oprávnení žiadatelia:  
 Samostatne zárobkovo činné osoby 
 Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov 
Intenzita pomoci:  55% 
Výška príspevku:    5 000 ÷ 90 000 € 
Základná podmienka:  vytvorenie pracovného miesta  
 
Viac informácií: 
Kancelária Partnerstva MP-ČH, 
Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61 Tisovec, 
www.muranskaplanina.com 
tel.č.: 0950 464 450, e-mail: partnerstvompch@gmail.com 

Rozsah a oprávnené činnosti:  
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 
podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev: 
 obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných 

miest 
 nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, 
podpora marketingových aktivít 

 podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, 
sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností 

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlásilo výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci implementácie Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH, z Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP), pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 
podporou podnikania a inovácií.  


