
Vážení členovia a priaznivci MAS Pod Vihorlatom, 
 
čítate už v poradí tretí štvrťročný spravodaj našej MAS. Cieľom je zhrnúť Vám aktivity MAS,               
zaujímavé informácie. Taktiež si pripomenieme čo všetko sa udialo a aké podujatia sa budú              
v našom regióne konať najbližšie mesiace. 
 
Ak máte nejaké otázky, postrehy či námety pre ďalšie vydania spravodaja, neváhajte nás             
kontaktovať. 
 
 

      Kolektív MAS Pod Vihorlatom 
 
 
 Informácie z kancelárie MAS:  
 

➔ Kancelária aj naďalej ostáva v priestoroch v budove PSO v Snine; 
➔ dotazník potrieb členov MAS bol zozbieraný a vyhodnotený; 
➔ podané ďalšie dve žiadosti o platbu (ŽoP); 
➔ ukončené verejné obstarávanie na stravné lístky a kancelársku techniku; 
➔ nákup kancelárskej techniky a následná inštalácia v kancelárii; 
➔ práca na informačných tabuliach, ktoré budú umiestnené v každej obci MAS. 

 
 

 
 
 Vypracovanie Žiadostí o Nenávratný Finančný Príspevok (ŽoNFP): 
 
Za Občianske Združenie MAS Pod Vihorlatom sme k dnešnému dňu vypracovali           
nasledujúce žiadosti: 

 
 
Financovanie prevádzkových nákladov - slúži na chod MAS (náklady na kancelárske           
priestory a vybavenie kancelárie, personálne výdavky, cestovné a pod.). Aktuálne čakáme           
na preplatenie prvej Žiadosti o Platbu - refundáciu. 
Podpora na animácie a oživenie - slúži pre územie MAS a jej členov (informačné a               
vzdelávacie akcie, propagácia územia a výsledkov implementácie stratégie, exkurzie a          
pod.). Žiadosť nám zatiaľ bola len schválená, čakáme na zmluvu. 
Financovanie implementácie stratégie CLLD - súvisí s priamou implementáciou opatrení          
IROP, ktoré máme v našej stratégii. Akonáhle bude podpísaná zmluva, vieme zhotoviť            
harmonogram výziev pre IROP, odoslať ho na schválenie a následne vyhlásiť výzvy.   



 Účasť na školeniach a podujatiach:  
 
V rámci neustáleho vzdelávania sa a informačnej pripravenosti zúčastňujeme relevantných 
školení a podujatí. Za posledný kvartál sme sa zúčastnili na: 
 
 

Dátum Názov Organizátor Mesto Zúčastení 

23.7.2018 Pracovné stretnutie s témou podávanie ŽoP 
cez IROP MAS SKALA o.z. Široké MM, OAA, EM 

24.7.2018 Pracovné stretnutie s programom: Verejné 
obstarávanie, implementácia stratégie CLLD MAS Sabinovsko, o.z. Sabinov MM, OAA 

22.8.2018 Seminár: Zákon o verejnom obstarávaní RA - Prešov Kežmarok MM, OAA 

18.9.2018 Pracovné stretnutie s programom: činnosť 
kanc. MAS, práca s ITMS, spracovanie ŽoP 

MAS Pod Hradom 
Čičva Sedliská MM, OAA, EM 

21.9.2018 Pracovné stretnutie s programom: činnosť 
kancelárie MAS, animačné náklady 

MAS “Horný Šariš - 
Minčol” Ľubotín EM, OAA 

25.9.2018 Stretnutie tematickej pracovnej skupiny 
LEADER/CLLD RA - Prešov Vysoké Tatry MM 

1.10.2018 Vzdelávací seminár: Školenie ITMS2014+ vo 
verejnej a neverejnej časti Ra - Prešov Prešov MM, OAA 

 
MM – Manažér MAS, OAA – Odb. Administratívny asistent, EM – Ekonomický manažér, PMAS – Predseda MAS,                 
RA - Regionálna Anténa, NSS MAS - Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín, NS MAS ČR -                 
Národní síť Místních akčních skupin České republiky 
 

 

Z aktivít, ktorých výstupy môžu byť zaujímavé aj pre členov MAS vždy zverejňujeme články              
na našom webe. 

 
 
 
 Zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady: 
 
Dňa 24.09.2018 sa v priestoroch Obecného úradu v Belej nad Cirochou konalo kvartálne             
zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady MAS s nasledujúcim programom: 
1. Otvorenie  
2. Činnosť kancelárie MAS Pod Vihorlatom za 3. kvartál 2018  
3. Aktuálne informácie o miestnych akčných skupinách a stav implementácie  
stratégie MAS  
4. Správa o financovaní MAS Pod Vihorlatom  
5. Diskusia  
6. Záver  
 
Zasadnutie malo informatívny charakter, keďže sa v danom čase nevyskytovali žiadne           
námety na hĺbkové prerokovanie. Ďalšie zasadnutie prebehne v decembri a valné           
zhromaždenie všetkých členov MAS plánujeme v januári 2019. 
 
 
 



 Aktuálne informácie:  
Podujatia na území MAS na obdobie október - december 2018 
 
OKTÓBER 
01.10. Deň úcty k starším 
10.10. Večer úcty k starším - Kamenica nad Cirochou 
14.10. Festival duchovnej piesne - Snina 
21.10. Úcta k starším - Chlmec 
21.10. Strieborný podvečer - Dlhé nad Cirochou 
21.10. Október - Mesiac úcty k starším - Zemplínske Hámre, Hankovce 
27.10. FIT - BOX Turnaj - Kamenica nad Cirochou 
 
NOVEMBER 
18.11. Úcta k starším - Vyšný Hrušov 
 
DECEMBER 
01.12. Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce - Dlhé nad Cirochou 
05.12. Privítanie Mikuláša - Zemplínske Hámre 
06.12. Mikuláš 
07.12. Privítanie novonarodených detí a stretnutie jubilantov - Dlhé n/C 
07.12. Mikuláš - Chlmec 
08.12. Stretnutie s Mikulášom - Dlhé nad Cirochou 
15.12. Vianočný trh a zabíjačkové - Belá nad Cirochou 
19.12. Vianočná akadémia - Kamenica nad Cirochou 
22.12. Vianočný turnaj TJ Vihorlat - Zemplínske Hámre 
25.12. Jasličková akadémia - Belá nad Cirochou 
31.12. Silvester 2018 - oslavy nového roka 

Silvestrovský výstup na Sninský kameň - Zemplínske Hámre 
 
Celý kalendár podujatí nájdete na našom webe: 
https://www.maspodvihorlatom.sk/na-stiahnutie/ 
 

 
 
 Harmonogram výziev MAS:  
 
Aj napriek tomu, že sa už nachádzame v druhej polovici roka 2018 a ako kancelária MAS                
promptne reagujeme na všetky výzvy od MPRV SR, stále ešte musíme čakať na finálne              
pokyny, metodické usmernenia a príručky, ktoré nám zadefinujú presný proces formovania           
harmonogramu a vyhlasovania výziev. Žiadna MAS na Slovensku zatiaľ nemá navrhnutý či            
schválený harmonogram. Hneď ako nám budú poskytnuté potrebné materiály, tak pristúpime           
k zvolaniu Predstavenstva MAS a návrhu harmonogramu.  
 
Posun však nastal v tom, že nás v poslednom kvartáli tohto roka čaká množstvo              
školení zo strany IROP aj PRV, aby sme mohli začať vyhlasovať prvé výzvy. 

https://www.maspodvihorlatom.sk/na-stiahnutie/


 
 Aktuálne výzvy PRV (projektové podpory): 
 

● Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku 
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov,         
zameranie: Využívanie OZE, biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich        
drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s         
energetickým využitím biomasy 
Dátum vyhlásenia výzvy: 22.06.2018 
Dátum uzavretia výzvy: 15.01.2019 - AKTUALIZÁCIA 
Viac informácií na: http://www.apa.sk/podopatrenie-2-3 
 

● Opatrenie 16 – Spolupráca  
Podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi          
subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych        
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v          
miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských        
reťazcov a miestnych trhov 
Dátum vyhlásenia výzvy: 22.06.2018 
Dátum uzavretia výzvy: 02.11.2018 - AKTUALIZÁCIA 
Viac informácií na: http://www.apa.sk/32-prv-2018 
 

● Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku 
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 
Dátum vyhlásenia výzvy: 16.07.2018 
Dátum uzavretia výzvy: 15.11.2018 
Viac informácií na: 
http://www.apa.sk/projektove-podpory-prv-2014-2020-vyzvy-opatrenie-4-podopatreni
e-4-1-zavlazovanie-30-prv-2018 
 

 
 
 Aktuálne výzvy IROP: 
 
Aktuálne výzvy podľa oblastí je možné pozrieť na tomto odkaze: 
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1295 
 
 
 
 Užitočné linky: 
 
Pôdohospodárska Platobná Agentúra - sekcia projektových podpôr: 
http://www.apa.sk/projektove-podpory 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - sekcia IROP: 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036 
Národná sieť rozvoja vidieka: http://www.nsrv.sk/ 
Najmenej rozvinuté okresy: http://www.nro.vlada.gov.sk/ 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš: 
http://hornyzemplin.sk/ 
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 Život v našej MAS:  
 
Prinášame Vám fotografie zo zaujímavých podujatí, ktoré sa udiali na území našej MAS v              
predchádzajúcich mesiacoch. 
 
Cyrilo-metodský výstup na Vihorlat 05.07.2018: 

             Zdroj: Facebook - Zemplínske Hámre 
 
Športový deň obce Kamienka 04.08.2018 

                                                         Zdroj: www.kamienka.sk 
 

  
 
 
 
 
 
 



Deň obce Hankovce 05.08.2018: 

Zdroj: www.obec-hankovce.webnode.sk 
 

Noc hradných zrúcanín 12.08.2018, Jasenov: 

Zdroj: Facebook - Jasenovský hrad 
 

 

Deň svätého Huberta 09.09.2018, Snina: 

Zdroj: Facebook - mesto Snina 



Súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS 05.09.2018, Snina: 
Naša MAS vyhrala prvé miesto. 
 

 
Zdroj: Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. 

 
 
 


