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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
Spišská Nová Ves, Gelnica
Košický kraj

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z."
územie MAS SĽUBICA, o.z.
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1164364,12

€

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

600644,50

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

04 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom projektu je predovšetkým zabezpečenie socio-ekonomického rozvoja vidieka a zvýšenia
kvality života jeho obyvateľov.

Cieľom projektu je implementácia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou ako uceleného
súboru operácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby.

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 SĽUBICA, o.z.
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

(/resources/prv20142020

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

17607

Rozloha

162,418

Hustota obyvateľstva

108,41

Počet obcí

10

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Hrišovce
Kaľava
Kolinovce
Oľšavka
Poráč

Z toho mestá
Spišské Vlachy, Krompachy

Administratívne zaradenie - okres

Spišská Nová Ves, Gelnica

Administratívne zaradenie - kraj

Košický kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Mgr. Vladislav Vrábeľ

Sídlo kancelárie MAS
Slovinky 58, 053 40 Slovinky
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Manažér MAS
Meno

-

Tel.

00421000000000

Mobil

00421000000000

Fax

00421000000000

Email

masslubicaoz@gmail.com

Web stránka MAS

http://masslubica.sk

Komunikácia v jazyku

slovenskom

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie MAS sa nachádza vo východnej časti Slovenskej republiky na území Košického samosprávneho kraja v okrese Gelnica a okrese
Spišská Nová Ves. Tvoria ho katastre 1 obce okresu Gelnica (Hrišovce) a 9 obcí okresu Spišská Nová Ves (Kaľava, Kolinovce, Krompachy,
Oľšavka, Poráč, Slatvina, Slovinky, Spišské Vlachy, Vojkovce).

Strategický cieľ stratégie
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- Rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a zavádzanie inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpora
rôznych foriem zamestnávania vo vidieckych oblastiach,
- Ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky zmeny klímy, efektívne a udržateľné hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach,
- Budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne, vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest, sociálneho začleňovania
marginalizovaných skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít,

Strategické priority definované v stratégií
- Zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti mikro a MSP, sektora poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a podporovanie
zamestnávania
a inovatívnych technológií,
- Podpora organizácie potravinového reťazca, vrátane spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov, dobrých podmienok zvierat a
manažmentu rizika v poľnohospodárstve,
- Podpora efektívneho využívania zdrojov a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a klimaticky prispôsobenú ekonómiu,

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
PRV - základná alokácia: 571 573,38 Eur
Opatrenia PRV:
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

Opatrenia IROP – základná alokácia
IROP - základná alokácia: 398 779,27 Eur
Opatrenia IROP :
5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
5.1.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

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

výmena informácii a príkladov dobrej praxe

Úroveň nadnárodná

výmena informácii a príkladov dobrej praxe

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

výmena informácii a príkladov dobrej praxe

Úroveň nadnárodná

výmena informácii a príkladov dobrej praxe

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
-

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

Fotografie projektu - po realizácii

(/resources/prv20142020/fotoafter
/83_1.png)
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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.

23. 10. 2018, 13:42

