Regionálne združenie

Dolná Nitra o. z.
č. 488, 951 04 Veľký Lapáš

Babindol, Čechynce, Dolné
Obdokovce, Golianovo, Klasov,
Malý Cetín, Paňa, Pohranice,
Veľký Cetín, Veľký Lapáš,
Vinodol.

Vo Veľkom Lapáši, dňa 12.6.2013
Vec: Zverejnenie Výzvy č. 6 NSK a 7 NSK (Výzva 2 -„oprávnené a neoprávnené náklady PRV
SR“)
Dňom 12. septembra 2013 je na internetovej stránke www.dolnanitra.sk zverejnená Výzva 1
(„oprávnené a neoprávnené náklady PRV SR“) č. 6/342/NSK/MAS 28/2013 a č. 7/341/NSK/MAS
28/2013 na predkladanie žiadostí o NFP z dotácie rozpočtu NSK na spolufinancovanie implementácie
ISRÚ.
Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 k ŽoNFP) vrátane zoznamu povinných príloh
z dotácie NSK, znenie výzvy NSK ako aj návratka tvoria prílohu k tomuto sprievodnému listu. Výzvu a formulár
žiadosti je tiež možné stiahnuť na www.dolnanitra.sk.

Zároveň, berúc do úvahy povinnosti týkajúce sa publicity vyplývajúce zo zmluvy medzi NSK
a RZ Dolná Nitra o. z., Usmernenia 1 a Programového manuálu 1. Vás žiadame, aby ste o zverejnení
výzvy informovali občanov v čase trvania výzvy (12.6.2013 – 12.8.2013):
 odvysielaním verbálnych oznamov v obecných rozhlasoch,
 prostredníctvom obecných alebo územných novín (ak existujú) formou mimoriadneho alebo
riadneho vydania,
 prostredníctvom informačných seminárov organizovaných v jednotlivých obciach územia,
 zverejnením oznámenia na obecných informačných tabuliach,
 zverejnením oznámenia na WEB stránke úradu a iné.
Po ukončení aktivít ohľadom publicity výzvy, prosím odošlite vyplnenú návratku, ktorá tvorí prílohu
k tomuto sprievodnému listu na elektronickú adresu: manazer@dolnanitra.sk

S pozdravom,

Ing. Andrej Zurbola
predseda združenia
Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Výzva č. 6/342/NSK/MAS 28/2013 a Výzva č. 7/341/NSK/MAS 28/2013
Príloha č. 2 – Formulár výzvy NSK – opatrenie 342 a 341
Príloha č. 5 – Návratka – informovanie –Výzva č. 6 a 7 NSK
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