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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina MALOHONT
Rimavská Sobota, Poltár, Revúca
Banskobystrický samosprávny kraj

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom
MAS MALOHONT
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

3450437,62

€

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

1793969,31

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom projektu je implementácia stratégie CLLD.
Pre naplnenie dlhodobej vízie a dosiahnutie strategického cieľa boli definované 3 prioritné oblasti
rozvoja územia MAS MALOHONT, do ktorých budú smerovať dostupné zdroje, úsilie a čas
zainteresovaných miestnych obyvateľov a subjektov.
Prvou prioritnou oblasťou je „Región príťažlivý pre obyvateľov“, v rámci ktorej budú prostredníctvom
Strategický cieľ:
Posilniť životaschopnosť regiónu Malohont skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmienok pre
podnikanie, zhodnotením miestneho potenciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou
Špecifické ciele v rámci priorít stratégie CLLD:
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 MALOHONT
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

(/resources/prv20142020
/data/68f834084db0ccffdaa1d3ecae357714.jpg

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

Rozloha

28547

km2

5. 10. 2018, 12:51

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

4 z 11

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=120

721,3

Hustota obyvateľstva

39,6

Počet obcí

43

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske
Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec,
Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké,
Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Z toho mestá
Hnúšťa

Administratívne zaradenie - okres

Rimavská Sobota, Poltár, Revúca

Administratívne zaradenie - kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Identifikácia MAS
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Ing. Oľga Maciaková

Meno štatutárneho zástupcu

Sídlo kancelárie MAS
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

Manažér MAS
Meno

Ing. Miroslava Vargová

Tel.

0475695533

Mobil

0903772453

Fax
Email

000
mirkakubka@malohont.sk

Web stránka MAS

www.malohont.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský, anglický

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
MAS MALOHONT, ako partnerstvo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru, vznikla v roku 2007 na území troch
susediacich mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec-Kokavsko a Teplý Vrch, ku ktorým sa v roku 2014 pripojili ďalšie štyri obce. Takto
vytvorený región rešpektuje doterajší historický vývoj, väzby na prírodné pomery, ako aj sociálne, kultúrne a ekonomické väzby jeho
obyvateľov.
Do začiatku 19. storočia patrila prevažná časť dnešného územia MAS (75 % rozlohy) do historického regiónu Malohont, z čoho je odvodený aj

Strategický cieľ stratégie
Posilniť životaschopnosť regiónu Malohont skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmienok pre podnikanie, zhodnotením miestneho
potenciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou.
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Strategické priority definované v stratégií
Priorita č. 1: Región príťažlivý pre obyvateľov
Špecifické ciele v rámci priority č. 1:
1.1 Zlepšiť kvalitu a dostupnosť základných služieb budovaním a rekonštrukciou infraštruktúry
1.2 Zvýšiť participáciu obyvateľov a miestnych subjektov na rozvoji regiónu
Priorita č. 2: Región príťažlivý pre podnikateľov

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.1 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
5.1.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach - dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel, sociálne služby a komunitné služby

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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-

Partneri projektu
-

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
-

Partneri projektu
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-

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

podpora regionálnych produktov, rozvoj cestovného ruchu, zachovanie a rozvoj kultúrneho dedi

Úroveň nadnárodná

podpora regionálnych produktov, rozvoj cestovného ruchu, zachovanie a rozvoj 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

podpora regionálnych produktov, rozvoj cestovného ruchu, zachovanie a rozvoj kultúrneho dedi

Úroveň nadnárodná

podpora regionálnych produktov, rozvoj cestovného ruchu, zachovanie a rozvoj kultúrneho dedi

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
Projekty podporené a realizované prostredníctvom MAS MALOHONT v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS
Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme v rokoch 2009 - 2015: https://issuu.com/malohont/docs/brozuraa5-nahlad
Projekty spolupráce:
Výmena skúseností pre podporu rozvoja území
Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

5. 10. 2018, 12:51

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

10 z 11

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=120

Fotografie projektu - pred realizáciou

Fotografie projektu - po realizácii
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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)
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