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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z.
Michalovce
Košický

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou – Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z.
na území MAS: Tušice,Tušická Nová Ves, Horovce, Moravany, Rakovec nad Ondavou,Trhovište,Bánovce
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1176974,40

€

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

576066,17

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

06 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom stratégie je prostredníctvom realizácie navrhovaných opatrení zabezpečiť uplatnenie
integrovaného prístupu pri rozvoji územia MAS POONDAVIE, o.z. s cieľom zlepšiť kvalitu života
obyvateľov s dôrazom na udržateľnosť mladých ľudí na území. Pri plnení priorít a špecifických cieľov
bude kladený dôraz na využívanie inovatívnych prvkov a metód s ohľadom na zlepšovanie kvality
životného prostredia a rozvoj malého a stredného podnikania s cieľom vytvárania nových pracovných
Cieľom MAS POONDAVIE, o.z. je zlepšiť kvalitu života obyvateľov s dôrazom na udržateľnosť mladých
ľudí na území MAS POONDAVIE, o.z. prostredníctvom skvalitňovania miestnych životných podmienok
obyvateľov vytváraním priaznivého prostredia pre rozvoj podnikania a zamestnanosti na území MAS.
MAS POONDAVIE, o. z. plánuje v rámci implementácie opatrení vytvoriť 11 pracovných miest pre
podporu zamestnanosti v regióne prostredníctvom podpory podnikateľského sektora ale aj samotných
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 POONDAVIE, o.z.
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

12305

Rozloha

149,85

Hustota obyvateľstva

82,12

Počet obcí

14

km2

obyv./km2
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Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Tušice,Tušická Nová Ves, Horovce, Moravany, Rakovec nad Ondavou,Trhovište,Bánovce nad Ondavou, Ložín, Bracovce, Falkušovce,
Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce

Z toho mestá
-

Administratívne zaradenie - okres

Michalovce

Administratívne zaradenie - kraj

Košický samosprávny kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Róbert Koba

Sídlo kancelárie MAS
Miestna akčná skupina POONDAVIE. o. z.
Trhovište 121
07204 Trhovište
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Manažér MAS
Meno

Ing. Bohuš Jakuboc

Tel.

0915917483

Mobil

0915917483

Fax
Email

mas@maspoondavie.sk

Web stránka MAS

Komunikácia v jazyku

slovenský jazyk

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
MAS POONDAVIE, o.z. leží uprostred Východoslovenskej nížiny. Severo-východná časť chotára mikroregiónu prechádza do Pozdišovskej
pahorkatiny, západnú časť tvorí niva rieky Ondavy. MAS POONDAVIE, o.z. združuje 14 obcí - Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce,
Moravany, Rakovec nad Ondavou, Trhovište, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce,
ktoré sú previazané svojim vzájomným historickým vývojom, kultúrnymi pamiatkami a prírodnými krásami malebného povodia uprostred
Východoslovenskej nížiny.Región je známy vysokou kultúrnou úrovňou najmä v oblasti folklóru. Dodnes sa tu zachovalo typické zemplínske

Strategický cieľ stratégie
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Strategickým cieľom MAS POONDAVIE, o.z. je zlepšiť kvalitu života obyvateľov s dôrazom na udržateľnosť mladých ľudí na území MAS
POONDAVIE, o.z. prostredníctvom skvalitňovania miestnych životných podmienok obyvateľov vytváraním priaznivého prostredia pre rozvoj
podnikania a zamestnanosti na území MAS.

Strategické priority definované v stratégií
K naplneniu strategického cieľa boli stanovené 4 špecifické ciele, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti.
Špecifický cieľ 1.1 MAS POONDAVIE, o.z. - Do roku 2023 zabezpečiť inovatívny a integrovaný rozvoj a skvalitnenie základnej verejnej
infraštruktúry vrátane rozvoja služieb pre vidiecke obyvateľstvo s ohľadom na ochranu a skvalitňovanie životného prostredia v území MAS.
Špecifický cieľ 2.1 MAS POONDAVIE, o.z. - Do roku 2023 zlepšiť úroveň vzdelávania, informovania a tiež komunitnej spolupráce a sociálnych
služieb s dôrazom na mladých ľudí a marginalizované skupiny miestnych obyvateľov.

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
1.1.1 PRV – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Podopatrenie 7.2.)
1.1.2 PRV Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Podopatrenie 7.4.)

Opatrenia IROP – základná alokácia
Špecifický cieľ 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo
verejných infraštruktúrach:
1.1.1 IROP Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídiel
2.1.1 IROP Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti sociálnych a komunitných služieb
2.1.2 IROP Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti infraštruktúry vzdelávania

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

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

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

Úroveň nadnárodná

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

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

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

Úroveň nadnárodná

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

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
/138_1.jpg)

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)
© 2015 NSRV SR, Všetky práva vyhradené.
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