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Vážení členovia MAS a priaznivci MAS Pod Vihorlatom, 

práve čítate prvé vydanie nášho štvrťročného spravodaja (newslettra). 
Cieľom tohto newslettra je poskytnúť súhrnné informácie z diania OZ MAS Pod Vihorlatom 
za prvé 3 mesiace jej fungovania, prehľad aktuálnych činností, výziev, toho čo sa v 
kancelárii MAS udialo ako aj toho, čo nás v najbližšej dobe čaká. 

Veríme, že pre Vás tieto informácie budú prínosné a veľmi radi prijmeme Vaše postrehy a 
návrhy pre budúce vydania newslettra. 

Kolektív MAS Pod Vihorlatom 

 

 
Doterajšia činnosť kancelárie MAS: 

 
Zriadenie kancelárie 

Ako bolo avizované na Valnom zhromaždení Miestnej akčnej skupiny Pod Vihorlatom dňa 
28.12.2017 v Belej nad Cirochou, od 3.1.2018 bola v Snine oficiálne zriadená kancelária 
MAS Pod Vihorlatom, nachádzajúca sa v budove PSO (Strojárska 4031, Snina). 

Personálne zloženie kancelárie MAS Pod Vihorlatom: 

Ing. Lucia Mariničová – manažér MAS 
Patrik Kontuľ – odborný administratívny asistent MAS 
Ing. Nataša Krídlová – účtovník MAS 
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Kancelária nateraz disponuje základným vybavením potrebným pre vykonávanie náplne 
práce pracovníkov MAS. Vzhľadom na fakt, že sme ešte stále neobdržali Zmluvu na 
financovanie chodu MAS, vybavenie pracovníkov MAS je obmedzené na ich vlastné 
počítače, vlastnú tlačiareň a mobilné telefónne čísla. 

V dohľadnej dobe (po začatí financovania chodu MAS) však budeme pripravovať verejné 
obstarávanie pre zakúpenie zvyšných IKT (informačno-komunikačných technológií) potrieb 
a vybavenia. 

 
Zriadenie informačných kanálov 

Pre potreby aktivít MAS sme museli obnoviť webovú stránku (na ktorej finalizácii ešte stále 
pracujeme), kde budete môcť nájsť všetky dôležité informácie. Vytvorili sme aj Facebook 
stránku, kde budeme zdieľať informácie z iných dôležitých Facebook stránok (ako 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Poľnohospodárskej platobnej agentúry, 
či Národnej siete rozvoja vidieka) a fotografie z podujatí. Touto cestou Vás chceme poprosiť 
o sledovanie tejto stránky na facebooku a o jej zdieľanie, aby sme dosiahli čo najväčšiu 
sledovanosť skupiny (nielen) v našom regióne. 

Na obidvoch stránkach by sme chceli zdieľať aj Vaše činnosti, takže sa na nás neváhajte 
obrátiť zaslaním materiálov na zdieľanie – plagáty, facebook udalosti, fotografie z podujatí, 
články a pod. 

Link na web: www.maspodvihorlatom.sk 
Link na Facebook: www.facebook.com/MASPodVihorlatom/ 

 

Kalendár podujatí 

V priebehu mesiaca január boli oslovení všetci členovia MAS za účelom zozbierania 
kalendára podujatí, ktoré sa budú konať na území MAS v priebehu roka 2018. Všetky 
dostupné informácie o konaní rôznych udalostí a akcií, ktoré kancelária zozbierala boli 
zahrnuté do kalendára podujatí, ktorý bol zaslaný v grafickej podobe všetkým členom MAS. 

V budúcnosti rátame s distribúciou niekoľkých kusov kalendára podujatí MAS Pod 
Vihorlatom každému členskému subjektu v tlačenej podobe 

Kalendár podujatí je možné stiahnuť na tomto linku:  
https://www.maspodvihorlatom.sk/na-stiahnutie/ 

 
 

http://www.maspodvihorlatom.sk/
http://www.facebook.com/MASPodVihorlatom/
https://www.maspodvihorlatom.sk/na-stiahnutie/
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Zber projektových zámerov 

Kvôli potrebe zostavenia harmonogramu výziev, ale aj všeobecného prehľadu dopytu na 
území MAS, boli zozbierané projektové zámery členov MAS. Zámery naďalej podliehajú 
detailnej analýze, a zaraďovaniu pod jednotlivé opatrenia našej stratégie a ich výsledná 
podoba bude predstavená najskôr na kvartálnom stretnutí Predstavenstva a Dozornej rady 
v mesiaci marec 2018 a neskôr aj na stretnutiach jednotlivých sektorov. 

 
Vypracovanie Žiadostí o Nenávratný Finančný Príspevok 
(ŽoNFP): 

Za Občianske Združenie MAS Pod Vihorlatom sme k dnešnému dňu zaslali na 
Pôdohospodársku platobnú agentúru dve žiadosti o NFP: 

1. ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS 
spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD: 
celková suma, o ktorú sme žiadali je 139 904,29 €, ktoré budú slúžiť na pokrytie základných 
výdavkov kancelárie MAS na obdobie 1/2018 – 10/2019 a to na výdavky určené na zásoby 
(zariadenie kancelárie a nájom), cestovné náhrady, IKT vybavenie, mzdové výdavky a tzv. 
paušálne výdavky (telefóny, kancelárske pomôcky a pod.). Žiadosť bola odoslaná na PPA 
dňa 12.12.2017. Do dnešného dňa sme však neobdržali vyjadrenie či nám žiadosť bola 
schválená. 

 
2. ŽoNFP na Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním 
stratégie CLLD: 
suma, o ktorú sme v rámci tejto výzvy určenej MAS-kám žiadali je 78 043,00 €, ktoré budú 
slúžiť na nasledovné aktivity pre obdobie 12/2017 – 12/2023: 

a) Propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD: 
– informačné a propagačné materiály, ako napr.: tlač, návrhy, grafická úprava, odborná 
úprava, výroba, kopírovanie, väzba, letáky, výroba infotabúľ, stojanov, výroba a osadenie 
propagačnej tabule, výroba a osadenie stálej tabule, distribúcia formulárov, metodík, 
informačných a propagačných materiálov, CD nosiče, multimediálne DVD a pod., 

– účasť na výstavách, na ktorých bude MAS propagovať a informovať širokú verejnosť o 
území MAS a stratégii CLLD vrátane zabezpečenia expozície a honorárov, 

– PR články, PR vystúpenie v médiách, písanie a zverejnenie tlačových správ, organizácia 
tlačových konferencií, filmov (vrátane dabingu), televíznych, rozhlasových a webových 
relácií, mediálny priestor a pod.  
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b) Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi v rámci PRV SR 2014 – 2020 a/alebo 
IROP: 
– informačné akcie pre členov MAS a verejnosť s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe 
pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojené 
práce zamerané na: 

▪ posilnenie miestneho partnerstva, 
▪ aktivizáciu územia, 
▪ rozvíjanie spolupráce (napr.: sieťovanie subjektov verejného a neverejného sektora, 

participatívne metódy zamerané na mobilizáciu aktérov územia), 
▪ manažment pre udržateľnosť projektov a efektívne riadenie projektov, 
▪ a iné informačné akcie, ktoré budú v súlade s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe 

pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD. 

c) Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a 
zručností pri príprave žiadostí v rámci PRV SR 2014 – 202034 a/alebo IROP. 
Žiadosť bola odoslaná k dňu 28.02.2018, o výsledkoch Vás budeme informovať. 

 
Účtovníctvo 

V súčasnosti pracujeme na prechode na podvojné účtovníctvo, ktoré bolo potrebné zriadiť 
po udelení štatútu MAS. Taktiež sa vypracovávajú podklady pre ročnú účtovnú závierku za 
rok 2017 a daňové priznania za rok 2017. 

 
Účasť na školení 

Dňa 23.02.2018 sa manažérka MAS Pod Vihorlatom  Ing. Lucia Mariničová zúčastnila 
školenia k výzve na podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020 (výzva č. 27/PRV/2018) v 
Gbeľanoch, okres Žilina. Školenie bolo určené pre MAS zo Žilinského a Prešovského kraja. 

Na školení sme sa dozvedeli nasledovné informácie: 

▪ Ako správne vyhotoviť ŽoNFP pre animačné náklady MAS 
▪ Aktuálne usmernenia k implementácií stratégie zo strany PRV 

Ďalšie informácie o školení: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1565 

 
 

  

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1565
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Organizovanie vzdelávacieho seminára “Podpora rozvoja 
vidieka s možnosťou využitia eurofondov” 

MAS Pod Vihorlatom zrealizovala v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou v 
Humennom dňa 02.03.2018 vzdelávací seminár v penzióne Aston v Humennom na tému 
„Podpora rozvoja vidieka s možnosťou využitia eurofondov“. 

Predmetom seminára bolo najmä sprehľadniť možnosti využitia eurofondov konečnými 
prijímateľmi a zodpovedanie otázok s tým súvisiacich. Sme veľmi radi, že na seminár prijali 
naše pozvanie aj predstaviteľky Regionálnej Antény Národnej Siete Rozvoja Vidieka pre 
Prešovský kraj Ing. Dana Jenčová, Mgr. Dana Osifová a Mgr. Zuzana Micheľová, ktoré 
odborne prispeli k tematike seminára. 
Svoje činnosti a možnosti zapojenia predstavila aj Oblastná organizácia cestovného 
ruchu pre Horný Zemplín a Horný Šariš v zastúpení p. JUDr. Rastislava Zarembu, predsedu 
našej MAS a taktiež bola predstavená aj činnosť a plány našej MAS od manažérky MAS 
Ing. Lucie Mariničovej. 

Podrobnejší popis podujatia a prezentácie na stiahnutie nájdete na našom webe: 
https://www.maspodvihorlatom.sk/vzdelavaci-seminar-rra-2-3-2018/ 
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Podujatia na území MAS na obdobie marec – máj 

MAREC 
01.03.   Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce ………..........… Dlhé nad Cirochou 
10.03.   Oslava MDŽ …………………………………………………….. celoplošne 
18.03.   Beľenské trhy …………………………………………....….….. Belá nad Cirochou 
25.03.   Krížová cesta v prírode …………………………………….….. Hankovce 

APRÍL 
27.04.   Krivky nežnosti 27.4.-27.5. ………………………………..….. Galéria Andrej Smolák 
30.04.   Stavanie mája …………………………………………….……. celoplošne 

MÁJ 
01.05.   Stavanie mája v obci a otvorenie výstavy v múzeu ...........… Zemplínske Hámre 
04.05.   Máčanka 4.5.-6.5. …………………………………….….…….. Belá nad Cirochou 
08.05.   Posedenie pri vatre ………………………………………...….. Adidovce 
08.05.   Posedenie pri vatre víťazstva ……………………………...…. Veľopolie 
10.05.   Posedenie so ženami nad 60 rokov ………………….....…… Ptičie 
13.05.   Deň matiek ………………………………………..………….… celoplošne 
13.05.   Otvorenie obecného parku ………………………………...…. Chlmec 
19.05.   Traktoriáda ………………………………………………….….. Belá nad Cirochou 
21.05.   Turičné slávnosti a Dni obce …………………………..….….. Koškovce 
25.05.   VIFI fest Zemplínske Hámre 25.5.-26.5. …………….....…… Zemplínske Hámre 
27.05.   Stretnutie občanov Jasenova, Chlmca, Porúbky …............. Jasenovský hrad 

 
Harmonogram výziev MAS 

Všetky MAS na Slovensku ešte stále čakajú na podpísanie zmlúv s Pôdohospodárskou 
Platobnou Agentúrou (ďalej PPA). Až po podpise týchto zmlúv nám bude zriadený prístup 
do neverejnej časti ITMS2014+, cez ktorú budeme môcť vyhlasovať výzvy a na ktorú je 
plánované školenie pre zamestnancov MAS v mesiacoch apríl/máj. To pre nás znamená to, 
že harmonogram nemôžeme pripraviť na schválenie, pokiaľ nebude podpísaná zmluva 
medzi MAS a PPA. Aj napriek tomuto sa však naskytli pozitívne informácie a to: 

▪ Riadiaci orgán vyhotoví pre všetky MAS-ky unifikovanú výzvu, to znamená, že po 
administratívnej stránke nám bude značne uľahčená práca; 

▪ Harmonogram výziev nebude musieť schvaľovať Centrálny Koordinačný Orgán, ale len 
PPA, čím sa tiež urýchli proces; 

▪ Po schválení a zverejnení harmonogramu nebudeme musieť čakať 2 mesiace na 
vyhlásenie prvej výzvy (ako to bolo písané v Systéme Riadenia CLLD), ale výzvu môžeme 
vyhlásiť ihneď. 

Preto Vás prosíme ešte o chvíľku strpenia, kancelária je pripravená implementovať, 
čakáme už len na pokyny a “zelenú” od PPA. 
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Harmonogram výziev PRV 

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: 

▪ Výzva na podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do 
mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 
Dátum vyhlásenia výzvy: 20.12.2017 
Dátum uzavretia výzvy: 20.04.2018 
Viac informácií na: http://www.apa.sk/podopatrenie-8-6-psl 
 

▪ Výzva č. 24/2017/PRV pre podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry 
súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav. 
Dátum vyhlásenia výzvy: 30.11.2017 
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29.06.2018 
Viac informácií na: http://www.apa.sk/24-prv-2017 

 

Pripravujeme 

▪ Kvartálne zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady (marec 2018) 
▪ Valné zhromaždenie MAS v ku koncu druhého kvartála 
▪ Informačno-vzdelávacie stretnutia (priebežne, viď seminár MAS a RRA) 

Konkrétne pozvánky, program a ďalšie informácie Vám budú zaslané v dostatočnom 
časovom predstihu. 

 

Užitočné linky 

Pôdohospodárska Platobná Agentúra – sekcia projektových podpôr  
Národná sieť rozvoja vidieka 
Regionálna rozvojová agentúra 
Najmenej rozvinuté okresy 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=12485
http://www.apa.sk/podopatrenie-8-6-psl
http://www.apa.sk/podopatrenie-8-6-psl
http://www.apa.sk/24-prv-2017
http://www.apa.sk/projektove-podpory
http://www.nsrv.sk/
http://www.nsrv.sk/
http://www.nsrv.sk/
http://www.nsrv.sk/
http://www.rra.sk/
http://www.rra.sk/
http://www.rra.sk/
http://www.nro.vlada.gov.sk/
http://www.nro.vlada.gov.sk/
http://www.nro.vlada.gov.sk/
http://hornyzemplin.sk/

