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vízia:
Územie Partnerstva Muránska planina - Čierny
Hron je miestom pre zdravý, kvalitný a zmysluplný
život občanov, založený na vzájomnej spolupráci a
úcte k histórii, tradíciám a prírode. Návštevníci
prichádzajú spoznávať bohatú kultúrnu a prírodnú
rozmanitosť regiónu a nachádzajú tu dostatočnú
ponuku produktov a služieb cestovného ruchu.
ide o žiaduci cieľový stav, ktorý by mal byť
dosiahnutý v časovom horizonte do 20 rokov

STRATEGICKÝ RÁMEC





strategický cieľ:
Posilniť konkurencieschopnosť regiónu,
zatraktívniť územie pre turistov a vytvoriť
pracovné miesta s využitím miestnych kapacít.
nadväzuje na víziu a konkretizuje cieľ,
ktorý chceme dosiahnuť do roku 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC








priority:
Priorita č. 1: Rozvoj cestovného ruchu
Priorita č. 2: Podpora miestnej zamestnanosti
Priorita č. 3: Obnova a rozvoj obcí
Priorita č. 4: Rozvoj komunitných služieb
Priorita č. 5: Efektívna manažment územia

STRATEGICKÝ RÁMEC






špecifické ciele a opatrenia v rámci priorít:
Priorita č. 1: Rozvoj cestovného ruchu
špecifický cieľ 1: Rozšíriť ponuku cestovného ruchu
opatrenia:
 1.1

Budovanie a rekonštrukcia ubytovacích zariadení,
rekreačných a relaxačných činností
 1.2 Budovanie doplnkových aktivít v cestovnom ruchu
 1.3 Budovanie doplnkovej infraštruktúry cestovného
ruchu v lesných ekosystémoch
 1.4 Podpora marketingu a spolupráce v cestovnom
ruchu

STRATEGICKÝ RÁMEC






špecifické ciele a opatrenia v rámci priorít:
Priorita č. 2: Podpora miestnej zamestnanosti
špecif. cieľ 2: Vytvoriť nové pracovné miesta v území
opatrenia:
2.1 Podpora výroby a predaja miestnych produktov
 2.2 Podpora mladých poľnohospodárov
 2.3 Podpora spolupráce v poľnohospodárstve a v
potravinovom reťazci
 2.4 Podpora zamestnanosti v mikro a malých podnikoch
 2.5 Budovanie trhových priestorov za účelom podpory
miestnych producentov
 2.6 Aktivizácia mladých ľudí za účelom zvýšenia ich
zamestnanosti (OP ĽZ)


STRATEGICKÝ RÁMEC






špecifické ciele a opatrenia v rámci priorít:
Priorita č. 3: Obnova a rozvoj obcí
špecif. cieľ 3: Zvýšiť atraktivitu obcí pre
obyvateľov a návštevníkov
opatrenia:
 3.1

Budovanie a rekonštrukcia malej infraštruktúry v
obciach
 3.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov
 3.3 Zabezpečenie dostupnosti do zamestnania a k
verejným službám
 3.4 Podpora činností na zlepšenie environmentálnej
infraštruktúry (OP KŽP)

STRATEGICKÝ RÁMEC






špecifické ciele a opatrenia v rámci priorít:
Priorita č. 4: Rozvoj komunitných služieb
špecif. cieľ 4: Zlepšiť ponuku služieb pre sociálne
ohrozené skupiny obyvateľov
opatrenia:
 4.1

Podpora služieb pre deti, seniorov a osoby so
zníženou schopnosťou pohybu
 4.2 Rozvoj komunitných a sociálnych služieb

STRATEGICKÝ RÁMEC






špecifické ciele a opatrenia v rámci priorít:
Priorita č. 5: Efektívny manažment územia
špecif. cieľ 5: Napĺňať ciele stratégie CLLD
opatrenia:
 5.1

Prevádzka MAS
 5.2 Propagácia a informovanosť o MAS

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 1.1




opatrenie 1.1 Budovanie a rekonštrukcia ubytovacích
zariadení, rekreačných a relaxačných činností (6.4 PRV)
Podporované činnosti:


činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné
činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie
vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov - oprávnená
je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných
objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30
lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu
na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 1.1




opatrenie 1.1 Budovanie a rekonštrukcia ubytovacích
zariadení, rekreačných a relaxačných činností (6.4 PRV)
Oprávnení prijímatelia:
Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach
 Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti
poľnohospodárskej prvovýroby
 Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo
vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES) obhospodarujúce lesy
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 80 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 55 %






IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 1.2




opatrenie 1.2 Budovanie doplnkových aktivít v
cestovnom ruchu (7.5 PRV)
Podporované činnosti:






investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním
turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej
infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a
zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných
tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných
obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy
a pod.;
budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich
napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry
(odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba
vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia
na existujúcich cykloturistických trasách a pod.
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opatrenie 1.2 Budovanie doplnkových aktivít v
cestovnom ruchu (7.5 PRV)
Oprávnení prijímatelia:
Obce vo vidieckych oblastiach zahrnuté do územia MAS
 Združenia obcí s právnou subjektivitou
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 50 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 100 %







IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 1.3




opatrenie 1.3 Budovanie doplnkovej infraštruktúry
cestovného ruchu v lesných ekosystémoch (8.5 PRV)
Podporované činnosti:


budovanie a obnova občianskej a poznávacej
infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a
turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá,
pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové
panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská,
odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy,
schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity
na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy,
ukážkové lesné biotopy)
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opatrenie 1.3 Budovanie doplnkovej infraštruktúry
cestovného ruchu v lesných ekosystémoch (8.5 PRV)
Oprávnení prijímatelia:
Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy
 Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o
združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa
daného územia
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 20 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 100 %






IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 1.4




opatrenie 1.4 Podpora marketingu a spolupráce v
cestovnom ruchu (16.3 PRV)
Podporované činnosti:
 spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi
(mikropodnikmi) v sektore cestovného ruchu pri organizácii
spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní
zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v
oblasti cestovného ruchu. Cieľom je prostredníctvom
spolupráce zvýšiť efektivitu vykonávaných činností.
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opatrenie 1.4 Podpora marketingu a spolupráce v
cestovnom ruchu (16.3 PRV)
Oprávnení prijímatelia:
Najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je:
medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom
reťazci , v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného
ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi,
ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja
vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych
neziskových organizácií a výskumných organizácií.
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 55 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 100 %







IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 1.4




opatrenie 1.4 Podpora marketingu a spolupráce v
cestovnom ruchu (16.3 PRV)
Oprávnení prijímatelia:
Najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je:
medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom
reťazci , v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného
ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi,
ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja
vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych
neziskových organizácií a výskumných organizácií.
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 55 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 100 %







IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 2.1



opatrenie 2.1 Podpora výroby a predaja miestnych produktov (4.2 PRV)
Podporované činnosti:












výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so
spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a
potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií
obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií,
spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v
rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a/alebo vývoja
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením
pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného
predpisu
stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete
- príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie
nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo
špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov)
špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so
spracovaním, resp. uvádzaním na trh
zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie
nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania
výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe
investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 2.1




opatrenie 2.1 Podpora výroby a predaja miestnych
produktov (4.2 PRV)
Oprávnení prijímatelia:








Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania
produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej
výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností.
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej
prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade
prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré
sa ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ.

Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 40 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 50 %

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 2.2




opatrenie 2.2 Podpora mladých poľnohospodárov
(6.1 PRV)
Podporované činnosti:


podpora mladému poľnohospodárovi na začatie jeho
podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej
rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľského plánu.
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opatrenie 2.2 Podpora mladých poľnohospodárov
(6.1 PRV)
Oprávnení prijímatelia:





Mladý poľnohospodár - samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik alebo
malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý vykonáva
poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod
vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku,
ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická osoba v čase podania
ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a
schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a
najvyšší predstaviteľ

Výška príspevku:
50 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 100 % - paušálna platba

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 2.3


opatrenie 2.3 Podpora spolupráce v

poľnohospodárstve a v potravinovom reťazci (16.3


PRV)
Podporované činnosti:
 spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi
(mikropodnikmi) v odvetví poľnohospodárstva a
potravinovom reťazci pri organizácii spoločných
pracovných procesov, spoločnom využívaní zariadení a
zdrojov. Cieľom je prostredníctvom spolupráce zvýšiť
efektivitu vykonávaných činností.
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opatrenie 2.3 Podpora spolupráce v poľnohospodárstve
a v potravinovom reťazci (16.3 PRV)
Oprávnení prijímatelia:
Najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je:
medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom
reťazci , v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného
ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi,
ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja
vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych
neziskových organizácií a výskumných organizácií.
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 55 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 100 %







IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 2.4




opatrenie 2.4 Podpora zamestnanosti v mikro a malých
podnikoch (5.1.1 IROP)
Podporované činnosti:
 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
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opatrenie 2.4 Podpora zamestnanosti v mikro a malých
podnikoch (5.1.1 IROP)
Oprávnení prijímatelia:
 samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a
oprávnenými prijímateľmi z OP RH
 mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov,
okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v
opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 90 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 90 % + ďalšia bude definovaná

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 2.5




opatrenie 2.5 Budovanie trhových priestorov za účelom
podpory miestnych producentov (5.1.2 IROP)
Podporované činnosti:
 výstavba a obnova mestských trhových priestorov za
účelom podpory lokálnych producentov

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 2.5









opatrenie 2.5 Budovanie trhových priestorov za účelom
podpory miestnych producentov (5.1.2 IROP)
Oprávnení prijímatelia:
 mestá/samostatné mestské časti
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 90 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 95 %

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 3.1




opatrenie 3.1 Budovanie a rekonštrukcia malej infraštruktúry
v obciach (7.2 PRV)
Podporované činnosti:




výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,
chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba,
rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie
existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych
komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za
predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej
oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a
širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu
ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a
pod.)
zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejných priestranstiev,
námestí, parkov a pod.
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opatrenie 3.1 Budovanie a rekonštrukcia malej
infraštruktúry v obciach (7.2 PRV)
Oprávnení prijímatelia:
Obce vo vidieckych oblastiach zahrnuté do územia MAS
 Združenia obcí s právnou subjektivitou
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 65 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 100 %







IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 3.2



opatrenie 3.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov (7.4 PRV)
Podporované činnosti:







investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času
vrátane príslušnej infraštruktúry - napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk,
amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre
komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych
domov
zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť,
výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a
pod.
investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie len ako súčasť investícií do miestnych služieb
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opatrenie 3.2 Rozvoj základných služieb pre
obyvateľov (7.4 PRV)
Oprávnení prijímatelia:
Obce vo vidieckych oblastiach zahrnuté do územia MAS
 Združenia obcí s právnou subjektivitou
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 80 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 100 %







IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 3.3




opatrenie 3.3 Zabezpečenie dostupnosti do zamestnania
a k verejným službám (5.1.2 IROP)
Podporované činnosti:






výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk,
na linkách prepájajúcich obec s mestom
nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb
vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou
pohybu a orientácie
zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich
dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr.
trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v
obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej
infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre
bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.,

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 3.3




opatrenie 3.3 Zabezpečenie dostupnosti do zamestnania
a k verejným službám (5.1.2 IROP)
Oprávnení prijímatelia:
mestá/samostatné mestské časti a obce
 združenia miest a obcí
 občianske združenia
 neziskové organizácie
 cirkevné organizácie
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 90 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 95 %







IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 4.1




opatrenie 4.1 Podpora služieb pre deti, seniorov a osoby
so zníženou schopnosťou pohybu (6.4 PRV)
Podporované činnosti:


činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu:
deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V
rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie
(hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré
prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do
spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 4.1




opatrenie 4.1 Podpora služieb pre deti, seniorov a osoby
so zníženou schopnosťou pohybu (6.4 PRV)
Oprávnení prijímatelia:









Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach.
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej
prvovýroby.
Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo
vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)
obhospodarujúce lesy

Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 80 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 55 %

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 4.2




opatrenie 4.2 Rozvoj komunitných a sociálnych
služieb(5.1.2 IROP)
Podporované činnosti:







zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych
služieb vrátane materiálno-technického vybavenia
zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
infraštruktúra komunitných centier

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 4.2








opatrenie 3.3 Zabezpečenie dostupnosti do zamestnania
a k verejným službám (5.1.2 IROP)
Oprávnení prijímatelia:
 mestá/samostatné mestské časti a obce
 združenia miest a obcí
 občianske združenia
 neziskové organizácie
 cirkevné organizácie
Min. výška príspevku:
5 000,00 EUR
Max. výška príspevku: 90 000,00 EUR
Intenzita pomoci z COV: 95 %

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 5.1



opatrenie 5.1 Prevádzka MAS (5.1.1 IROP)
Podporované činnosti:
personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie)
 vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre,
workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa
podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD
 náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na
stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí,
ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych
sieťach MAS
 finančné náklady (napr. bankové poplatky)
 náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií
CLLD (na úrovni MAS)
Oprávnení prijímatelia:
miestna akčná skupina
Max. výška príspevku:
414 190 EUR
Intenzita pomoci z COV:
95 %






IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC - 5.2








opatrenie 5.2 Propagácia a informovanosť o MAS (19.4 PRV)
Podporované činnosti:
 propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch
stratégie CLLD
 výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre,
konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj,
zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri
vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác
 vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na
rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov
Oprávnení prijímatelia:
Max. výška príspevku:
Intenzita pomoci z COV:

miestna akčná skupina
135 810 EUR
100 %

FINANČNÝ PLÁN




Operácie v rámci stratégie CLLD: 2 661 638 EUR
Chod MAS a animácie:
559 519 EUR
Spolu:
3 221 157 EUR
17,4%

82,6%
Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD
Chod MAS a animácie

FINANČNÝ PLÁN




verejný sektor:
súkromný sektor:
spolu:

1 214 203 EUR
1 447 435 EUR
2 661 638 EUR
54,4%

45,6%
verejný sektor

súkromný sektor

ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ
Ing. Miroslava Vargová
0903 772 453, mirkakubka@malohont.sk

