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Vážení členovia a priaznivci MAS Pod Vihorlatom, 
 
čítate už v poradí druhý štvrťročný spravodaj našej MAS. Cieľom je zhrnúť Vám aktivity MAS, 
zaujímavé informácie. Taktiež si pripomenieme čo všetko sa udialo na Valnom zhromaždení 
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 
 

Kancelária    MAS: 
 
Kancelária aj naďalej ostáva v priestoroch v budove PSO v Snine. V kancelárii nastali 
personálne zmeny a to konkrétne na pozícií ekonomického manažéra - k 2.5.2018 nastúpil 
Mgr. Michal Straniak. 
 
Všetky kontaktné údaje je možné nájsť na webe: www.maspodvihorlatom.sk/kontakt 
 
 

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

 
MMAS – 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. 

 

Organizovanie prvého zasadnutia Záujmovej skupiny verejného sektora: 

 
 
Dňa 14.05.2018 sa uskutočnilo prvé zasadnutie ZSVS, ktorého cieľom bolo ujasniť si presné 
merateľné ciele pre opatrenie IROP pre verejný sektor, ktoré boli následne súčasťou ŽoNFP 
pre implementáciu IROP. V závislosti od harmonogramu výziev sa potom počas zvyšku roka 
budú konať stretnutia pre ďalšie záujmové skupiny.  
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Organizovanie Valného zhromaždenia MAS: 

 
Dňa 03.07.2018 sme organizovali prvé VZ tohto roku pre členov MAS. Program zasadnutia 
bol nasledovný: 
 

- Otvorenie 
- Voľba členov mandátovej a volebnej komisie 
- Voľba členov návrhovej komisie 
- Aktuálne informácie o MAS 
- Voľby do orgánov MAS 
- Hlasovanie o smernici „per rollam“ č.1/2018 
- Prijatie uznesenia  
- Záver 

 
Všetkým členom bol dňa 10.07.2018 zaslaný email so všetkými materiálmi z VZ vrátane 
zápisnice a uznesenia.  
 
Článok a fotogalériu z VZ nájdete na našom webe: 

https://www.maspodvihorlatom.sk/zasadnutie-valneho-zhromazdenia-2018-07-03/ 
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Súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 

 
Naša MAS sa zapojila do celonárodnej 

súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia 

MAS. V kategórii „Život v našej MAS“ 

získala fotografia MAS Pod Vihorlatom od 

autora Tomáša Sičáka prvé miesto 

a postupuje do posledného kola súťaže, 

ktoré sa uskutoční na výstave 

Agrokomplex 2018 v Nitre, kde 

o absolútnom víťazovi zahlasujú účastníci 

výstavy. 

 

Fotografie si môžete pozrieť na našej web stránke: www.maspodvihorlatom.sk/foto-sutaz/ 

 

Aktuálne informácie: 
 

Podujatia na území MAS na obdobie júl 2018 – september 2018: 

 
JÚL 

05.07.2018 Cyrilo-metodský výstup na Vihorlat spojený s pobožnosťou Zemplínske Hámre 

07.07.2018 Festival dychových hudieb................................................... Snina 

08.07.2018 Deň obce Zemplínske Hámre (Hámorská miľa)................... Zemplínske Hámre 

14.07.2018 745.výročie obce Ptičie........................................................ Ptičie 

15.07.2018 Papínske folklórne slávnosti – Amfiteáter............................ Papín 

18.07.2018 Športový deň ZŠ s MŠ Vyšný Hrušov................................ Vyšný Hrušov 

22.07.2018 Otvorenie výstavy - Múzeum Zemplínske Hámre................ 

  

 

AUGUST 

01.08.2018 Svätá omša pri kaplnke v miestnom lese.............................  

04.08.2018 11.ročník športu a kultúry pre všetky vekové kategórie.......  

05.08.2018 Dlužanský  kotlík..................................................................  

09-11.8.18 Rock pod Kameňom............................................................  

12.08.2018 Noc hradných zrúcanín - Jasenovský hrad.........................  

18.08.2018 25. ročník Sotáckeho folklórneho festivalu (kultúrny dom)........  

19.08.2018 25. ročník Sotáckeho folklórneho festivalu (areál TJ Jasenov)...   

25.08.2018 III.ročník - Jablonský deň.....................................................  

26.08.2018 Deň obce Belá nad Cirochou............................................... 

  

 

  

https://www.maspodvihorlatom.sk/foto-sutaz/
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SEPTEMBER 

01.09.2018 10.ročník populárneho behu pre všetky kategórie...............  

01.09.2018 Šachový turnaj o pohár starostu obce.................................  

01.09.2018 Športový deň........................................................................   

01.09.2018 2. farmárske dni...................................................................  

09.09.2018 Púť do Rovného...................................................................  

09.09.2018 Deň svätého Huberta - prezentácia poľovníctva..................  

14-15.09.18 Sninský jarmok.....................................................................  

14.09.2018 Dni mesta.............................................................................  

15.09.2018 Sv. omša "Pri Obrázku"........................................................  

15.09.2018 Poľovnícka sv. Omša...........................................................  

15.09.2018 Stretnutie pri kríži.................................................................  

16.09.2018 Človek pes a kôň 2018.........................................................  

16.09.2018 Púť ku krížu..........................................................................  

23.09-07.10 Medzinárodný výtvarný festival - Galéria Andrej Smolák.....  

 

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. 
 

 

Harmonogram výziev PRV (mimo MAS): 

 
Pre tých, ktorí ste informáciu nezachytili, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
ešte v januári zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev Programu Rozvoja Vidieka SR 
2014 - 2020 do ktorých sa môžete zapojiť, pokiaľ spĺňate podmienky pre oprávnenosť 
žiadateľa. Informácie nájdete na tomto linku:  
 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=12485 
 

 

Aktuálne výzvy PRV (projektové podpory): 

 
● Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie 

Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.06.2018 
Dátum uzavretia výzvy: 10.08.2018 
Viac informácií na: http://www.apa.sk/podopatrenie-1-2 
 

https://www.maspodvihorlatom.sk/na-stiahnutie/
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=12485
http://www.apa.sk/podopatrenie-1-2
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● Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení 

poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky 

Podopatrenie 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov 

 Dátum vyhlásenia výzvy: 11.06.2018 
Dátum uzavretia výzvy: 23.07.2018 
Viac informácií na: http://www.apa.sk/podopatrenie-2-3 
 

● 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: 14.09.2018 
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: 15.10.2018 
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-podopatrenie-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 
 
 

Termíny predkladania žiadostí pre medzinárodné grantové schémy: 
 
Vyšehradský fond: 01.10.2018  
https://www.visegradfund.org/ 
 
Európa pre občanov: 03.09.2018 
2.1 Družobné mestá 

2.2 Siete medzi mestami 

http://www.europapreobcanov.sk/ 

http://www.apa.sk/podopatrenie-2-3
http://www.apa.sk/podopatrenie-2-3
http://www.apa.sk/32-prv-2018
http://www.apa.sk/projektove-podpory-prv-2014-2020-vyzvy-opatrenie-4-podopatrenie-4-1-zavlazovanie-30-prv-2018
http://www.apa.sk/projektove-podpory-prv-2014-2020-vyzvy-opatrenie-4-podopatrenie-4-1-zavlazovanie-30-prv-2018
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1295
https://www.visegradfund.org/
http://www.europapreobcanov.sk/
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Život v našej MAS: 

 
Prinášame Vám fotografie zo zaujímavých podujatí, ktoré sa udial na území našej MAS v 

predchádzajúcich mesiacoch. 

 
Máčanka 04.-06.05., Belá nad Cirochou: 

   

Zdroj: Facebook - Offroad Máčanka 

 

Turičné slávnosti 21.05, Koškovce: 

  
Zdroj: Facebook - Obec Koškovce 

 

 

VIFI Fest 25.-26.05., Zemplínske Hámre: 

  
Zdroj: Facebook - Hámorský náučný chodník 
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Pripravujeme: 
 

● Dotazník potrieb pre členov MAS 
● Odborná exkurzia (september 2018) 

 

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/ 

 

http://www.apa.sk/projektove-podpory
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036
http://www.nsrv.sk/
http://www.nro.vlada.gov.sk/
http://hornyzemplin.sk/

