Projekty

Občianská hliadka - mzda 2 os. rómskej
hliadky počas 2 rokoch
Komáromi hagyomárnyőrző napok

Názov poskytovateľa

Požadovaná/odsúhla
sená výška dotácie

Spoluúčasť

Operačný program Ľudské zdroje

46 619,80 €

2 453,67 €

Bethlen Gábor Alap

2 500 000,00 HUF

0

január 2019

Bethlen Gábor Alap

2 500 000,00 HUF

0

január 2019

Operačný program Integrovaná
infraštruktúra

14 250,00 €

750,00 €

január 2019

podporený projekt

190 901,76 €

10 047,46 €

február 2019

prebieha odborné
posúdenie žiadosti

9 997,81 €

1 999,84 €

február 2019

podporený projekt

Dátum podania

september 2018 podporený projekt

Komáromi rejtélyek és igazságok helytörténeti munkafüzet
Dodanie bezdrôtových prístupových
bodov na verejných priestranstvách v
rámci mesa Komárno
Rozšírenie budovy MŠ ul. Františkánov rozšírenie kapacít
Rozšírenie kamerového systému v
miestach detských ihrísk a v blízkosti

Integrovaný regionálny operačný
proram
Ministerstvo vnútra/Prevencia
kriminality 2019

Vybudovanie multifunkčného miniihriska

Úrad vlády Program rozvoja športu

37 920,00 €

1 920,00 €

marec 2019

Vybudovanie nového komplexu detského ihriska
Úrad vlády Program rozvoja športu

13 000,00 €

1 000,00 €

marec 2019

Výmena umelého trávnika na multifunkčnomÚrad
ihrisku
vlády Program rozvoja športu

10 000,00 €

1 000,00 €

marec 2019

5 997,00 €

300,00 €

marec 2019

181 225 €

17 307,95 €

apríl 2019

Pohybom pre zdravších školákov
(obstaranie 9 solov na stolný tenis aj s
Zvyšovanie energetickej účinnosti
budovy - Centrum voľného času

Úrad vlády Program rozvoja športu
Environmentálny fond

Prestavba bytového domu na zriadenie
zariadenia opatrovatelskej služby

Integrovaný regionálny operačný
proram

1 766 867,92 €

92 993,05 €

máj 2019

Žiadosť o poskytovaní dotácií podľa
zákona 526/2010 - Bezpečnosť cestnej

Ministerstvo vnútra SR

17 031,00 €

897,00 €

jún 2019

19 549,96 €

3 449,99 €

jún 2019

Miluj a chráň obe brehy Dunaja!

INTERREG - Fond malých projektov

Vyhodnotenie

nepodporený
projekt
nepodporený
projekt

nepodporený
projekt
nepodporený
projekt
podporený projekt
nepodporený
projekt
nepodporený
projekt
prebieha
administratívne
posúdenie žiadosti
nepodporený
projekt
prebieha odborné
posúdenie žiadosti

Slávnosti pri príležitosti 200. výročia
narodenia generála Klapka György

INTERREG - Fond malých projektov

Medzigeneračná popularizácia a
spoločné plánovanie vízií
komárňanského pevnostného systému

INTERREG - Fond malých projektov

Enviromesto 2019
Rekonštrukcia cesty na Harčáš a
vybudovanie príjazdovej komunikácie
Zlepšenie kvality ovzdušia
prostredníctvom modernej čistiacej
techniky miestnych komunikácií.
Náučný chodník pri Mŕtvom ramene
Váhu
Mŕtve rameno Váho - oddych v prírode
Projektová dokumentácia cyklotrasy na
ulici Rákócziho v Komárne
Vybudovanie
uzamykateľných
prístreškov pre bicykle v Komárne
Rozšírenie požičovne člnov v Komárne
ZICHY - Restoration and revitalisation of
Zichy Palace in Komárno
Vybudovanie turisticko-informačného
strediska a rekonštrukcia krovu a strechy
kasárenskej budovy v Novej pevnosti v
Komárne - II. etapa, časť "A"

28 603,09 €

29 878,77 €
Slovenksá agentúra životného
prostredia
Operačný program Ľudské zdroje

5 047,61 €

5 272,73 €

Titul o Enviromesto 2019
538 088,17 €

jún 2019

jún 2019
júl 2019

28 320,43 €

október 2019

Environmentálny fond
Nadácia VUB
Nadácia SLSP
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dunajský fond
Nórsky fond

Ministerstvo kultúry SR

188 100,00 €

9 900,00 €

október 2019

5 000,00 €

0,00 €

október 2019

8 000,00 €

0,00 €

november 2019

16 362,00 €

861,25 €

november 2019

75 380,00 €

3 967,94 €

november 2019

8 500,00 €

0,00 €

november 2019

170 463,00 €

24 762,00 €

november 2019

950 000,00 €

50 000,00 €

november 2019

prebieha
administratívne
posúdenie žiadosti
nepodporený
projekt
úspešný projekt
prebieha
posúdenie žiadosti
prebieha
posúdenie žiadosti
nepodporený
projekt
nepodporený
projekt
prebieha
posúdenie žiadosti
prebieha
posúdenie žiadosti
prebieha
posúdenie žiadosti
prebieha
posúdenie žiadosti
prebieha odborné
posúdenie žiadosti

a

