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Informácie o žiadateľovi
Obchodné
meno
Okres
Kraj

Hontianske Poiplie

Veľký Krtíš
Banskobystrický

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie
projektu

Stratégia miestneho rozvoja - Hontianske Poiplie
okres Veľký Krtíš

Celkový rozpočet
projektu (EUR)

2831003,00

€

Schválená výška
príspevku z PRV SR
2014-2020 (EUR)

1747230,08

€

Skutočný začiatok
realizácie projektu

04 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie

04 . 12 . 2020
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realizácie projektu
Predmet projektu

Ciele projektu

Implementácia operácií (projektov konečných prijímateľov) v rámci
Stratégie CLLD občianskeho združenia Hontianske Poiplie a realizácia
jednotlivých opatrení uvedených v stratégii prostredníctvom troch fondov a
to: EPFRV, EFRR a OP Ľudské zdroje
Chod MAS a animácia – plynulá prevádzka občianskeho združenia
Cieľom stratégie CLLD občianskeho združenia Hontianske Poiplie je do roku
2023 prispieť k zlepšeniu kvality života občanov dobudovaním technickej
infraštruktúry, ponukou takých nových pracovných príležitostí pre obyvateľov,
ktoré budú mať znásobovací účinok, významne podporiť podnikanie, zvoliť
vhodnú a intenzívnu propagáciu svojho potenciálu a daností, zamerať sa na

Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi programu a
opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho zámeru žiadateľa.

Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 / Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou
Miestna akčná skupina

Hontianske Poiplie

Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS,
ak ňou disponujete (nepovinné)

Vložte logo
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Základné údaje o území
Počet obyvateľov

10247

Rozloha

249,596

Hustota obyvateľstva

41,05

Počet obcí

20

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Balog nad Ipľom, Čebovce, Čelovce, Dolinka, Ďurkovce, Hrušov, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy,
Kleňany, Kosihovce, Kosihy nad Ipľom, Malá Čalomija, Opava, Sečianky, Seľany, Širákov, Trebušovce,
Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vinica.

Z toho mestá
0

20. 9. 2018, 15:27

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

4z9

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020...

Administratívne zaradenie - okres

Veľký Krtíš

Administratívne zaradenie - kraj

Banskobystrický

Identifikácia MAS
Béla Hrubík

Meno štatutárneho zástupcu

Sídlo kancelárie MAS
Vinica, Cesta Slobody 466/44, 991 28

Manažér MAS
Meno

Mgr. Ingrida Némethová

Tel.

0918984087

Mobil

0918984087

Fax
Email

0000
starosta@vinica.sk

Web stránka MAS

www.hontianskepoiplie.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
územiaMAS Hontianske Poiplie tvorí 20 obcí v okrese Veľký Krtíš na juhu Banskobystrického
samosprávneho kraja. Územie má typický vidiecky charakter a nenachádzasa v ňom ani jedno mesto.
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2014 je 10 247 osôb. Rozloha územia je 249,596 km2 a hustota
obyvateľstva dosahuje hodnotu 41,05obyvateľov/km2. MAS Hontianske Poiplie vznikla na území dvoch
mikroregiónov - MR Údolie Čebovského potoka a MR Veľký potok – Ipeľ. Tieto 2 mikroregióny

Strategický cieľ stratégie
Hontianske Poiplie do roku 2023 zabezpečí pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní
infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia
miestneho potenciálu a bude využívať mieste tradície pre rozvoj cestovného ruchu.Pre dosiahnutie tohto
strategického cieľa si MAS.

Strategické priority definované v stratégií
Hontianske Poiplie stanovila nasledovné priority a špecifické ciele:
Priorita č. 1: Tvorba pracovných miest na základe využitia miestneho potenciálu
Špecifický cieľ č. 1: Podpora a využitie miestneho potenciálu podnikateľov v poľnohospodárstve,
existujúcich aj nových, rozvoj služieb a remesiel
Priorita č. 2: Infraštruktúra a životné prostredie

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
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Priorita 1:Tvorba pracovných miest na základe využitia miestneho potenciálu:
4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov
4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohos-podárov
6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Opatrenia IROP – základná alokácia
Priorita 1:Tvorba pracovných miest na základe využitia miestneho potenciálu:
Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo
činných osôb, družstiev:
A.) Obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
\\\"irelevantné\\\"

Partneri projektu
\\\"irelevantné\\\"

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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\\\"irelevantné\\\"

Partneri projektu
\\\"irelevantné\\\"

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako predkladateľ projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....

Úroveň národná

odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedi

Úroveň nadnárodná

odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedi

Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako partner projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....

Úroveň národná

odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedi

Úroveň nadnárodná

odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedi

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
-

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou
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(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

(http://www.agroinstitut.sk)

(http://www.agrokomplex.sk)
(http://www.nlcsk.sk)

Zoznam členov NSRV (/download.php?537)
Prihláška za člena NSRV SR (/index.php?pl=95)
Spravodajca NSRV SR (/index.php?pl=12&article=59)
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Rural News (/index.php?pl=12&article=27)
ENRD - The European Network for Rural Development (http://enrd.ec.europa.eu)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (/?pl=18&article=1575)
GDPR - Ochrana osobných údajov (/?pl=18&article=1656)

Adresa: NSRV SR – centrálna jednotka
Akademická 4
949 01 Nitra
Tel: +421 37 7336402
Fax: +421 37 7336402
Email: arvi@arvi.sk (mailto:arvi@arvi.sk)
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