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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
Rimavská Sobota
Banskobystrický

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Integrovaná stratégia rozvoja územia miestnej akčnej skupiny Cerovina
Belín, Blhovce, Bottovo, Čierny Potok, Drňa, Dubno, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

3053194,00

€

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

1557014,00

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

06 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia miestnej akčnej skupiny Cerovina

Cieľom je 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 propagáciou svojho potenciálu a daností, zamerať sa
na konkrétne produkty cestovného ruchu. Cieľom združenia je dosiahnuť vyvážený územný rozvoj a
spoločne vytvoriť taký región, ktorý bude atraktívny pre všetkých jeho obyvateľov na život aj na prácu.
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

Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie

5. 10. 2018, 11:11

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

3 z 11

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=103

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

Vložte logo
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Základné údaje o území
Počet obyvateľov

16284

Rozloha

343

Hustota obyvateľstva

47

Počet obcí

28

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Belín, Blhovce, Bottovo, Čierny Potok, Drňa, Dubno, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva , Hajnáčka, Hodejov,
Hodejovec, Hostice, Jesenské, Jestice, Konrádovce, Nová Bašta, Pavlovce, Petrovce, Rimavské Janovce, Stará Bašta, Studená, Sútor,
Šimonovce, Širkovce, Tachty, Večelkov

Z toho mestá
-

Administratívne zaradenie - okres

Rimavská Sobota
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Banskobystrický

Administratívne zaradenie - kraj
Identifikácia MAS

Mgr. Gabriel Mihályi

Meno štatutárneho zástupcu

Sídlo kancelárie MAS
Sobotská 10, 980 02 Jesenské

Manažér MAS
Meno

Ing. Anna Feledyová

Tel.

0475698102

Mobil

0944200995

Fax
Email

0
feledyovaanna@gmail.com

Web stránka MAS

www.mascerovina.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský, maďarský, nemecký, anglický
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Vložte mapu územia MAS

Stručný popis územia MAS
Územie MAS Cerovina sa nachádza v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja. Tvorí južnú časť okresu Rimavská Sobota. Západná
hranica regiónu susedí s okresom Lučenec, južná na juhu s Maďarskou republikou. Dotknuté spoločné územie 28 obcí je kompaktné,
vyznačuje sa spoločnými historickými väzbami, podobnými tradíciami, ako aj značnými sociálno-ekonomickými problémami. Charakteristickou
črtou územia je vysoká miera nezamestnanosti (patrí medzi najvyššie v rámci SR), nízka koncentrácia tvorby nových pracovných miest,
početné zastúpenie rómskeho etnika a značné množstvo rodín na hranici sociálnej odkázanosti (v niektorých obciach je životná úroveň

Strategický cieľ stratégie
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MAS Cerovina do roku 2023 vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu, zabezpečí pre svojich obyvateľov
významné zlepšenie v dobudovaní komplexnej infraštruktúry a zvýši integráciu marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Strategické priority definované v stratégií
1.
2.
3.

Tvorba pracovných miest a podpora miestneho podnikania
Dobudovanie a rekonštrukcia komplexnej infraštruktúry
Integrácia marginalizovaných skupín obyvateľstva a rozvoj komunitných a sociálnych služieb

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
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
7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátane investícií do obnoviteľných

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov
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Názov projektu
-

Partneri projektu
MAS Malohont
VSP Južný Gemer

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
-

Partneri projektu

5. 10. 2018, 11:11

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

9 z 11

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=103

-

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

regionálne značenie produktov, zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana životného prostredia

Úroveň nadnárodná

-

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

regionálne značenie produktov, zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana životného prostredia

Úroveň nadnárodná

-

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
-

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.
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Fotografie projektu - pred realizáciou

(/resources/prv20142020/fotobefore
/103_1.jpg)

(/resources/prv20142020/fotobefore

(/resources/prv20142020/fotobefore

(/resources/prv20142020/fotoafter
/103_5.jpg)

(/resources/prv20142020/fotoafter
/103_6.jpg)

Fotografie projektu - po realizácii

(/resources/prv20142020/fotoafter
/103_4.jpg)
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(http://www.agrokomplex.sk
(http://www.mpsr.sk)

(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

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

Zoznam členov NSRV (/download.php?537)
Adresa: NSRV SR – centrálna jednotka
Prihláška za člena NSRV SR (/index.php?pl=95)
Akademická 4
Spravodajca NSRV SR (/index.php?pl=12&article=59)
949 01 Nitra
Rural News (/index.php?pl=12&article=27)
Tel: +421 37 7336402
ENRD - The European Network for Rural Development
Fax: +421 37 7336402
(http://enrd.ec.europa.eu)
Email: arvi@arvi.sk (mailto:arvi@arvi.sk)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (/?pl=18&
article=1575)
GDPR - Ochrana osobných údajov (/?pl=18&article=1656)
© 2015 NSRV SR, Všetky práva vyhradené.
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