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Abstrakt
Stratégia „Spoločne si vyskladajme región Domaše a Ondavy pod Čičvou“ je rozvojovým
dokumentom, ktorý vznikal od roku 2013 ako reakcia na potrebu vytvorenia komplexných,
integrovaných a aktuálnych postupov, ktorými bude moţné podstatne zlepšiť kvalitu ţivota
obyvateľov, ako aj celkový stav územia. To je charakteristické vysokou nezamestnanosťou
a vysokým podielom marginalizovaných komunít v štruktúre obyvateľstva, čo v kontexte
akútneho nedostatku pracovných miest radí územie k najmenej rozvinutým v rámci
Slovenska. Na druhej strane je pre územie charakteristická výnimočná geografická poloha
v rámci Slovenska i strednej Európy, relatívne vysoká kvalita a rozloha pôdneho fondu, dobrá
kondícia ţivotného prostredia, dôleţité a známe strediská cestovného ruchu pri vodnej nádrţi
Domaša, dostatok ľudského, priestorového aj technického a technologického zázemia apod.
Stratégia spĺňa poţiadavky kontinuity s programami PRV a IROP, napriek tomu nebola
tvorená „dopytovo orientovaným spôsobom“ vo vzťahu k týmto programom. Prioritným
zámerom stratégie je kreovanie územia na základe jeho dobrých podmienok, dostatku zdrojov
a stáročných tradícií tak, aby bola kvalita ţivota obyvateľov porovnateľná s európskym
štandardom. Je výrazne cielená k rozvoju zamestnanosti prostredníctvom rozvoja podnikania
v poľnohospodárstve, remeslách, sluţbách a cestovnom ruchu, avšak za predpokladu
zachovania vidieckeho rázu územia ako aj zachovania ţivotného prostredia, kultúry
a sociálnych väzieb.
Ambíciou je vytvoriť podmienky pre konkurencieschopné prostredie v území, ale aj
konkurencieschopnosť územia vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu.
Stratégia reaguje na identifikované potreby územia návrhmi

riešení, ktoré sú často

nekonvenčné a inovatívne. Predkladanú stratégiu môţeme hodnotiť ako pomerne náročnú
a ambicióznu. Keďţe však bola tvorená značným počtom odborníkov i laikov, starostov,
podnikateľov, aktivistov, dobrovoľníkov atď., ktorí dobre poznajú moţnosti a potenciál
územia, je moţné s určitosťou tvrdiť, ţe je realizovateľná, reálna a implementovateľná.
S určitosťou tvrdíme, ţe implementácia stratégie bude mať neobyčajne pozitívny a doslova
kľúčový dopad na rozvoj daného územia ako celku.
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Zoznam skratiek:
CLLD

Miestny rozvoj vedený komunitou

EFRR

Európsky fond regionálního rozvoja

EPFRV

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

IROP

Integrovaný regionálny operačný program

MAS

Miestna akčná skupina

MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

NFP

Nenávratný finančný príspevok

PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra

PRV

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

Stratégia CLLD

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou

ŢoNFP

Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV – projekt

Systém

riadenia Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre

CLLD

programové obdobie 2014 – 2020
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1. Základné informácie o MAS
1.1. Identifikačné údaje MAS
Tabuľka č. 1: Identifikačné údaje MAS.

Údaje o MAS

Údaje o banke

Údaje o
štatutárovi
Údaje
o kontaktnej
osobe

Názov MAS

Miestna akčná skupina Pod hradom
Čičva

Dátum registrácie v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb.
o zdruţovaní občanov v znení
neskorších predpisov

10.12.2013

Sídlo

094 21 Kladzany 100

IČO

42344662

DIČ (ak relevantné)

2120153519

Názov banky

VÚB, a.s.

Číslo účtu

3663046054/0200

IBAN

SK92 0200 0000 0036 6304 6054

SWIFT

SUBASKBX

Meno a priezvisko

Ing. Daniel Lorinc

E-mail

lorinc@kladzany.dcom.sk

Telefón

0905 704667

Meno a priezvisko

RNDr. Pavol Kaňuch

E-mail

kanuch.pavol@gmail.com

Telefón

0905 223562

1.2. Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje
Územie MAS Pod hradom Čičva leţí vo východnej časti okresu Vranov nad Topľou
v Prešovskom samosprávnom kraji. Zoznam obcí tvoriacich MAS je uvedený v prílohe č. 1
k Metodickému pokynu na spracovanie stratégie CLLD. Grafické znázornenie vymedzenia
územia MAS je uvedené v prílohe č. 3 (mapa územia MAS).
Populácia územia (cieľovej oblasti) MAS je 16 477 obyvateľov, čím je dosiahnuté kritické
mnoţstvo min. 10 000 obyvateľov potrebné na uskutočnenie stratégie CLLD. Súčasne
populácia územia MAS nepresahuje 150 000 obyvateľov, a teda je zabezpečený zmysel pre
identitu a zapojenie miestnych ľudí do rozhodovania. Veľkosť populácie obcí tvoriacich
územie MAS je od 111 obyvateľov (obec Tovarnianska Polianka) do 1 634 obyvateľov (obec
Niţný Hrabovec), priemerná veľkosť populácie obcí tvoriacich MAS je 749 obyvateľov.
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Územie MAS tvorí 22 obcí, čím je splnené kritérium minimálneho počtu 7 obcí.
Celková hustota obyvateľstva celého územia MAS je 74,33 obyv./km2, čím je splnené
kritérium max. hustoty 150 obyv./km2. Hustota obyvateľstva obcí tvoriacich MAS je od 13,72
obyv./km2 (obec Kvakovce) do 233,76 obyv./km2 (obec Hencovce).
Kaţdá z 22 obcí tvoriacich MAS má spoločnú hranicu katastra s min. jednou inou obcou
patriacou taktieţ do územia MAS, čím je splnené kritérium súvislého územia MAS.
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2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD
2.1 Vznik a história partnerstva
Za začiatok partnerstva, ktoré je dnes inštitucionalizované ako MAS Pod hradom Čičva,
povaţujeme september 2012. Vtedy sa uskutočnila študijná cesta starostov obcí a zástupcov
MAS/VSP z Prešovského kraja do Rakúska (Štajersko). Organizátorom bola NSRV –
regionálna kancelária Prešov a z obcí tvoriacich dnešnú MAS Pod hradom Čičva sa cesty
zúčastnilo 10 starostov. Program študijnej cesty obsahoval návštevy samospráv, exkurzie na
rodinných

farmách,

exkurzie

v malých

prevádzkach

na

spracovanie

a predaj

poľnohospodárskej produkcie, ukáţky projektov zameraných na rozvoj regiónu so zapojením
miestnych komunít.
V rokoch 2011, 2013 a 2015 sa taktieţ uskutočnili návštevy partnerského regiónu Bystřicko
v Českej republike, kde pôsobí MAS Zubří země, o.p.s. Týchto ciest sa zúčastnili aj
starostovia obcí tvoriacich MAS Pod hradom Čičva, a to 9 starostov v roku 2011, 12 starostov
v roku 2013 a 6 starostov v roku 2015. Popri početných prehliadkach historických
pamätihodností,

zariadení

cestovného

ruchu,

ekofariem,

rodinných

hospodárstiev,

komunitných centier atď. boli tieto návštevy prínosom hlavne v prenose vedomostí
a skúseností v realizácii projektov rozvoja regiónu prístupom LEADER.
Potreba tvorby stratégie CLLD (v tom období ešte ISRÚ) vzišla zo stretnutí zástupcov
samospráv uţ začiatkom roka 2013, kedy sa v rámci štruktúr Zdruţenia miest a obcí
vranovského regiónu (ZMO VR), konkrétne v mikroregióne Holčíkovce a mikroregióne
Sedliská, rozhodli pre prípravu na nové programové obdobie 2014-2020 a pre spoločný
postup pri podnikaní jednotlivých krokov. Bol naplánovaný postup pri zabezpečení
odborného vedenia tvorby stratégie, vytypovania a oslovenia aktérov územia a všetkých
občanov, priestorového a technického zabezpečenia pre pracovné stretnutia atď. Koordináciou
prípravy stratégie, informačných stretnutí, tvorbou databázy, auditom územia a ďalšími
konkrétnymi úlohami boli poverené kompetentné osoby.
Od januára 2013 uskutočnil súčasný manaţér MAS, z poverenia starostov dotknutých obcí,
niekoľko informačných návštev po vybraných územiach verejno-súkromných partnerstiev,
ktorých účelom bolo získavanie informácií o budovaní VSP/MAS na princípoch prístupu
LEADER.
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Vo februári 2013 uskutočnil súčasný manaţér MAS Pod hradom Čičva prezentáciu pre Radu
ZMO VR k programu LEADER, k tvorbe VSP/MAS a moţnostiam rozvoja regiónu Vranov
nad Topľou cez CLLD. Následne uskutočnil aj podobné prezentácie pre starostov obcí
zdruţených do mikroregiónov Holčíkovce a Sedliská k programu LEADER a k moţnostiam
rozvoja mikroregiónov cez CLLD a tvorbu MAS.
V marci 2013 sa z iniciatívy súčasného manaţéra MAS Pod hradom Čičva - uskutočnila
v Zámutove okresná konferencia „Spojme sa pre rozvoj vranovského regiónu“. Zúčastnilo sa
jej spolu 60 účastníkov, z toho 40 starostov okresu Vranov nad Topľou a 20 zástupcov
neverejného sektora (SZČO, MVO), pracovníci NSRV – regionálna kancelária Prešov a
zástupcovia iných MAS a VSP z Prešovského kraja (MAS LEV, MAS Šafrán, MAS Pod
Vihorlatom).
Tieto kroky povaţujeme za postupné naštartovanie potenciálu dnešnej MAS. Ďalšie kroky
uvádzame pre stručnosť a prehľadnosť v podobe chronologických poznámok:
Apríl 2013 – študijná cesta skupiny starostov okresu Vranov nad Topľou do územia MAS
LEV v okrese Levoča. Program obsahoval prezentácie úspešných projektov financovaných
z PRV priamo alebo cez MAS, prezentované boli príklady dobrej praxe a zapojenia subjektov
z neverejného sektora do realizácie stratégie ISRÚ.
Apríl - Máj 2013 – propagácia prístupu LEADER a moţností rozvoja regiónu Vranov nad
Topľou cez tvorbu VSP/MAS pre verejnosť v regionálnych médiách.
Máj - Jún 2013 –

informačné stretnutia súčasného manaţéra MAS Pod hradom Čičva so

starostami obcí a zástupcami neverejného sektora z mikroregiónov Holčíkovce a Sedliská.
Júl – September 2013 – neformálne pracovné stretnutia starostov a poskytovanie doplňujúcich
informácií k objasneniu postupu tvorby partnerstiev a pravidiel ich riadenia so zapojením
subjektov z neverejného sektora.
Október 2013 –

prvé formálne pracovné stretnutie starostov obcí zdruţených

v mikroregiónoch Holčíkovce, Sedliská a časti Sačurov (miesto konania Dlhé Klčovo).
Cieľom stretnutia bolo prijatie rozhodnutia o vytvorení MAS v regióne „Pod hradom Čičva“ a
dojednanie podmienok spolupráce pri budovaní partnerstva a tvorbe stratégie ISRÚ so
súčasným manaţérom MAS a externým odborníkom pre tvorbu stratégií rozvoja regiónov.
November 2013 – ustanovujúce zasadnutie zakladajúcich členov MAS, prejednanie
a schválenie stanov MAS v zmysle zákona NR SR č. 83/1990 o zdruţovaní občanov.
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December 2013 – registrácia MAS ako občianskeho zdruţenia na MV SR, zber prihlášok od
záujemcov o členstvo, dotazníkový zber údajov k prvotnému auditu zdrojov územia MAS.
Január 2014 – registrácia MAS na Slovenskom štatistickom úrade, pridelenie IČO.
Jún 2015 – výber spracovateľa loga MAS.
Jún – Júl 2015 – spracovanie ţiadosti o dotáciu z Programu rozvoja vidieka 2014-2020,
opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.1 Prípravná podpora.
Október – November 2015 – príprava projektového zámeru k ţiadosti o dotáciu z Programu
rozvoja vidieka 2014-2020, opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy
LEADER, podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou.
Marec 2016 – obdrţanie pozitívnej hodnotiacej správy k projektovému zámeru MAS
a podanie ţiadosti o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútu MAS.
December 2016 – spracovanie Dodatku č. 1 k stratégii CLLD a podanie upravenej ţiadosti
o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútu MAS.
2.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD
Proces tvorby stratégie začal v jeseni roku 2013. Základom pre tvorbu integrovanej
stratégie boli pracovné stretnutia členov uvedených mikroregiónov, členov novovznikajúcej
štruktúry MAS, ale hlavne odbornej i laickej verejnosti z územia. Okrem stretnutí
s prevaţne informačným a propagačným poslaním bolo zrealizovaných 22 pracovných
stretnutí odborných pracovných skupín, ktoré tvorili odborníci a zástupcovia jednotlivých
lokalít i sektorov z celého územia. Okrem nich sa na stretnutiach občas zúčastňovali aj
„nestáli účastníci“ pracovných skupín či „potenciálni členovia MAS“, keďţe stretnutia boli
otvorené a vopred avizované v celom území predovšetkým prostredníctvom samospráv obcí..
Informačná kampaň zameraná komplexne na všetkých obyvateľov územia prebiehala
prostredníctvom informačných kanálov jednotlivých obcí (informačné tabule, obecné
rozhlasy, obecné zastupiteľstvá, internet a webové stránky obcí zdruţenia), ako aj
občianskych zdruţení pôsobiacich v území. Manaţér MAS priebeţne realizoval individuálne
alebo skupinové informačné aktivity s občanmi a s podnikateľskými aj neziskovými
subjektmi vo väčšine obcí územia (2013 – 2015).
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V čase predkladania stratégie CLLD má MAS 75 členov, z ktorých 23 zastupuje záujmovú
skupinu verejného sektora, 27 zastupuje záujmovú sekupinu podnikateľského sektora a 25
zastupuje záujmovú skupinu občianskeho sektora. Regionálna, ekonomická a spoločenská
príslušnosť členov v rámci územia MAS sú zrejmé z nasledujúceho prehľadu:
č.

Katastrálne
územie

Záujmová
skupina
verejného
sektora

Záujmová
skupina
podnikateľského
sektora

1

Benkovce

1

Iné
subjekty
verejnej
správy
0

2

Ďapalovce

1

0

0

1

3

Dlhé Klčovo

1

0

1

4

Hencovce

1

0

5

Holčíkovce

1

6

Kladzany

7

Obce

Právnic
ké
osoby firmy
3

Záujmová
skupina
občianskeho
sektora

Fyzické Fyzické
osoby – osoby SZČO, občania
SHR
1
1

SPOLU

MVO

3

9

0

0

2

0

1

2

5

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

1

0

0

2

3

3

9

Kučín

1

0

0

0

0

0

1

8

Kvakovce

1

0

0

0

0

0

1

9

Majerovce

1

0

0

0

0

0

1

10

Malá Domaša

1

0

4

0

1

1

7

11

Niţný
Hrabovec

1

0

0

0

1

0

2

12

Niţný
Hrušov

1

0

1

1

1

1

5

13

Nová Kelča

1

0

1

2

0

1

5

14

Ondavské
Matiašovce

1

0

0

0

0

0

1

15

Poša

1

0

1

1

0

0

3

16

Sedliská

1

0

0

1

1

0

3

17

S. Kajňa

1

0

0

0

0

0

1

18

Štefanovce

1

0

0

0

0

0

1

19

Tovarné

1

1

0

1

0

1

4

20

Tovarnianska
Polianka

1

0

0

0

1

0

2

21

Vyšný

1

0

1

1

1

0

4
13

Kazimír
22

Ţalobín

1

0

3

0

2

0

6

SPOLU

22

1

16

11

13

12

75

Proces tvorby stratégie CLLD môţeme rozdeliť do piatich etáp:
1. Pracovné stretnutia k tvorbe vízií, analýz a identifikovania potrieb územia
a problémov rozvoja (november 2013 – marec 2014).
2. Etapa/fáza vyhodnocovania výstupov pracovných skupín, porovnávania SWOT analýz
s databázou MAS a auditom územia, určovania disparít (apríl 2014 – október 2014).
3. Pracovné stretnutia, ktorých cieľom boli podrobné analýzy problémov jednotlivých
rozvojových oblastí (október 2014 – november 2014).
4. Etapa/fáza

vyhodnocovania

a spracovania

výstupov

pracovných

skupín

a porovnávania s auditom územia (január 2015 – august 2015).
5. Pracovné stretnutia určujúce riešenia, stanovujúce ciele, prijímajúce opatrenia,
určujúce alokáciu finančných prostriedkov, posudzujúce nadväznosť stratégie na
programy PRV a IROP a stretnutia zamerané na finalizáciu stratégie, jej prehľadnosť,
realizovateľnosť, logickosť (september 2015 – november 2015).
Proces tvorby stratégie bol odborne vedený skúsenými facilitátormi z externého prostredia,
všetky kroky boli koordinované manaţmentom MAS a správnou radou zdruţenia.
Tak, ako spomíname v iných častiach dokumentu, stratégia nebola robená dopytovo
orientovaným spôsobom, teda čo by bolo moţné prostredníctvom PRV a IROP v území
zrealizovať. S prípravou stratégie sa začalo uţ v novembri 2013, keď podoba a náplň
spomínaných dokumentov ešte neexistovala. Členovia zdruţenia sa rozhodli pre dlhšiu,
podrobnejšiu cestu tvorby stratégie, ktorá by územie poňala integrovane, celoplošne
a detailne.
Tento prístup sa nám osvedčil, keďţe okrem predkladanej stratégie CLLD, ktorá bola
podmienená rigoróznou nadväznosťou na programy PRV a IROP, vznikol materiál
zaoberajúci sa rozvojom územia aj v ostatných rozvojových oblastiach (vzdelávanie,
klimatické zmeny, ochrana pred povodňami, zdravotníctvo, bezpečnosť, doprava a i.) a bude
pre manaţment rozvoja územia pouţiteľný v budúcnosti. Za dôleţitý však povaţujeme nielen
samotný dokument. Snáď ešte dôleţitejší sa javí proces jeho prípravy, keďţe práve on
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vytvoril podmienky pre uţšiu prepojenosť aktérov budovania a naštartovania neformálneho
a veľmi potentného partnerstva (obce, neziskové organizácie, podnikatelia, aktivisti a pod.),
ktoré je pripravené a spôsobilé uskutočňovať v území pozitívne zmeny aj bez ohľadu na
podporu stratégie CLLD.
Prehľad stretnutí a tém pre spracovanie stratégie CLLD:
miesto

č.

dátum

1

14.11.2013

Sedliská

2

28.11.2013

Sedliská

3

9.12.2013

Sedliská

4

19.12.2013

Sedliská

5

16.1.2014

Sedliská

6

30.1.2014

Sedliská

7

6.2.2014

Sedliská

8

20.2.2014

Sedliská

9

6.3.2014

Sedliská

10

12.3.2014

Sedliská

11

19.3.2014

Sedliská

Téma

konania

počet
účastníkov

Diskusia k problémom rozvoja územia v
povodí Ondavy, tvorba vízií.
Stanovenie rozvojových oblastí územia
Príprava vízií jednotlivých rozvojových
oblastí
Príprava vízií jednotlivých rozvojových
oblastí
Vyhodnocovanie potrieb územia
v jednotlivých rozvojových oblastiach
Vyhodnocovanie potrieb územia
v jednotlivých rozvojových oblastiach
SWOT analýza: poľnohospodárstvo,
zamestnanosť
SWOT analýza: technická infraštruktúra,
občianska vybavenosť, ţivotné prostredie
SWOT analýza: vzdelávanie, cestovný
ruch, kultúra
SWOT analýza: spoločenský ţivot, šport,
sociálne sluţby, zdravotníctvo
Kompletizácia SWOT analýz, Identifikácia
problémov

13
13
9

7

13

16

10

17

13

12

17

Fáza vyhodnocovania výstupov pracovných skupín, porovnávania SWOT analýz
s databázou MAS a auditom územia
12

30.10.2014

Tovarné

Problémová analýza oblastí technická
infraštruktúra, sociálne sluţby,

12

15

zdravotníctvo
13

6.11.2014

Tovarné

Problémová analýza oblastí ţivotné
prostredie, klimatické zmeny, vzdelávanie

9

Problémová analýza oblastí
14

20.11.2014

Tovarné

poľnohospodárstvo, zamestnanosť.

13

Podnikanie, cestovný ruch
15

27.11.2014

Tovarné

Problémová analýza oblastí kultúra, šport,
spoločenský ţivot.

9

Fáza vyhodnocovania výstupov pracovných skupín a porovnávania s auditom územia
16

3.9.2015

Tovarné

Návrh prioritných oblastí a ich opatrení

19

Definovanie opatrení a príslušných foriem
17

16.9.2015

Tovarné

intervencií (vrátane finančných alokácií)
Drobná technická infraštruktúra,

8

Partnerstvá a spolupráca
Definovanie opatrení a príslušných foriem
18

1.10.2015

Tovarné

intervencií (vrátane finančných alokácií)
Zamestnanosť, ekonomická aktivita,

16

poľnohospodárstvo, cestovný ruch
Tovarné

19

13.10.2015

20

14.10.2015

21

19.11.2015 Hencovce

22

26.11.2015

Malá
Domaša

Tovarné

Posudzovanie integrovanosti stratégie
odbornou skupinou územia
Posudzovanie nadväznosti stratégie
k programom PRV a IROP
Posudzovanie finančných rámcov stratégie
odbornou skupinou územia
Prezentácia a finálne prijatie stratégie
CLLD

7

12

8

43

Okres Vranov n. T. bol na základe zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých
okresov (NRO) zaradený medzi 12 NRO. V období apríla aţ augusta 2016 Rada pre rozvoj
NRO pripravovala Akčný plán NRO Vranov nad Topľou Zástupcom v Rade pre rozvoj NRO
je štatutárny zástupca MAS Pod hradom Čičva, ktorý presadzoval zaradenie viacerých
opatrení stratégie CLLD do „akčného plánu“ s cieľom vzájomného prepojenia rozvojových
dokumentov. Dňa 30. augusta 2016 vláda SR materiál „Akčný plán rozvoja okresu Vranov
nad Topľou“ schválila, následne MAS upravila vybrané súvisiace opatrenia stratégie CLLD.
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3. Analytický rámec
3.1 Analýza zdrojov územia
Všeobecná charakteristika územia
Územie MAS Pod hradom Čičva sa nachádza v okolí rieky Ondava, v okrese Vranov nad
Topľou, v Prešovskom samosprávnom kraji. Tvorí ho 22 obcí: Benkovce, Ďapalovce, Dlhé
Klčovo, Hencovce, Holčíkovce, Kladzany, Kučín, Kvakovce, Majerovce, Malá Domaša,
Niţný Hrabovec, Niţný Hrušov, Nová Kelča, Ondavské Matiašovce, Poša, Sedliská,
Slovenská Kajňa, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vyšný Kazimír a Ţalobín.
V území ţije 16 477 obyvateľov a hustota osídlenia je 74,33 obyvateľov na kilometer
štvorcový.
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Charakteristiky obcí tvoriacich územie MAS
Benkovce leţia na juţných výbeţkoch Nízkych Beskýd v doline Ondavy.
Nadmorská výška v chotári obce je 130-320 m n. m. Rovinný, na okrajoch
mierne zvlnený povrch chotára tvoria štvrtohorné náplavy Ondavy so svahovými
a sprašovými hlinami. Chotár je odlesnený, nesúvislý luţný les je len na nive. Obec je
doloţená z roku 1363. Patrila hradnému panstvu Čičva, v roku 1698 bola príslušenstvom
panstva Stropkov. V roku 1778 ju takmer celú zničilo zemetrasenie. V 18.-20. storočiach bola
zemepánom rodina Hadik-Barkóczyovcov. V rokoch 1880-1910 sa mnohí obyvatelia
vysťahovali. Aj za I. ČSR sa obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom. V roku 1945
fašisti celú obec vypálili.
Ďapalovce leţia v Nízkych Beskydách východne od vodnej nádrţe Veľká
Domaša v doline potoka Ondalík. Nadmorská výška v chotári obce je 180-398 m
n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy flyšu s pokrovom svahových
hlín. Súvislý les s porastom hrabu, duba

a buka je len v severnej časti. V chotári sú vývery

sírovodíkovo - metánových vôd. Patrila panstvu Stropkov, od roku 1568 Pethőovcom, v 18.
storočí Rollovcom, v 19. storočí rodine Sztárayovcov a Felekyovcov. Obyvatelia pracovali
v rozsiahlych lesoch, ţivili sa i povozníctvom. Za I. ČSR tu boli naďalej tradičné
zamestnania. V roku 1925 postihla obec povodeň. V rokoch 1929-43 tu pracovala parná píla,
v rokoch 1930-43 tu pálili drevené uhlie. Časť obyvateľov pracovala v lesnom hospodárstve
a ako súkromne hospodáriaci roľníci.
Dlhé Klčovo leţí v ondavskom výbeţku Východoslovenskej níţiny. Nadmorská
výška v chotári obce je 106-120 m n. m. Odlesnený chotár tvorí rovinná niva
Ondavy a Tople so zvyškami mŕtvych ramien. Patrila panstvu Čičva, od 16.
storočia viacerým zemianskym rodinám, od 19. storočia Széchyiovcom a iným. V 17. storočí
je doloţená škola. Veľkú časť obyvateľov tvorili ţeliari. V rokoch 1880-1910 sa mnohí
vysťahovali. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.
Hencovce leţia v severozápadnom výbeţku Východoslovenskej níţiny na
terasách rieky Tople a agradačnom vale Ondavy. Nadmorská výška v chotári
obce je 115-280 m n. m. Podhorský stupeň Nízkych Beskýd tvoria
mladotreťohorné uloţeniny (vápnité íly, tufity, pyroklastiká ryodacitov, sliene, zlepence
a flyšoidné vrstvy) na rovine prikryté mocnou vrstvou štvrtohorných piesčito-kalových
usadenín. V Hencovciach sú ţeleznaté, sírne a slané pramene. Na nive Tople má nivné pôdy,
v podhorskom stupni na sprašových uloţeninách a svahovinách illimerizované. Sú tu
zachované zvyšky pôvodne dubovo-hrabových lesov, inde je chotár odlesnený. Do 17.
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storočia patrila panstvu Čičva, v 18. storočí boli zemepánmi Szirmayovci, v 19. storočí
Vladárovci. V rokoch 1880-1910 sa mnohí obyvatelia vysťahovali. Za I. ČSR sa obyvatelia
i naďalej ţivili poľnohospodárstvom. V rokoch 1947-55 tu postavili drevokombinát, v 60.
rokoch závod Pórobetón. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. V roku 1970 bola
obec pripojená k Vranovu nad Topľou a v roku 1991 sa opäť osamostatnila.
Holčíkovce leţia v juţnej časti Nízkych Beskýd na východnom brehu vodnej
nádrţe Veľká Domaša, v doline potoka Ondalík. Nadmorská výška v chotári obce
je 150-377 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy treťohorného
flyšu, na svahoch diluviálne hliny. Zalesnený je len v severnej a východnej časti (dub, hrab,
borovica). Patrila panstvu Stropkov, v roku 1591 Rákóczimu, v 18. storočí Vécseyovcom,
v 19. storočí Larischovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Za
I. ČSR tu boli naďalej tradičné zamestnania.
Kladzany leţia v ondavskom výbeţku Východoslovenskej níţiny na terasách
Ondavy, ktorá tvorí západnú hranicu takmer odlesneného chotára. Jej niva
prechádza smerom na východ do Pozdišovskej pahorkatiny. Nadmorská výška
v chotári obce je 124-204 m n. m. Osídlenie nastalo koncom eneolitu a začiatkom doby
bronzovej – boli tu nájdené východoslovenské mohyly. Patrila panstvu Niţný Hrušov, neskôr
viacerým zemepánom, v 18. storočí Szirmayovcom a iným, v 19. storočí rodine Vladárovcov.
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a chovom koní a oviec.
Zúčastnili sa na roľníckom povstaní v roku 1831. Za I. ČSR sa ich zamestnanie nezmenilo.
Kučín leţí v ondavskom výbeţku Východoslovenskej níţiny na terasách
Ondavy, ktorá tvorí západnú hranicu chotára. Nadmorská výška v chotári obce je
120-191 m n. m. Jej niva prechádza na východ strmým svahom na pyroklastikách
neovulkanických výlevných hornín do Pozdišovskej pahorkatiny. Chotár je odlesnený. V roku
1393 bola zemianskym majetkom, patrila viacerým zemepánom a často striedala majiteľov.
V 19. storočí vlastnila tunajšie majetky rodina Balassaovcov. Obyvatelia pracovali ako
poľnohospodári, tkáči, vyrábali poľnohospodárske náradie, v rokoch 1880-1910 sa mnohí
vysťahovali. Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľstva nezmenilo.
Kvakovce leţia v juţnej časti Nízkych Beskýd na juhozápadnom brehu vodnej
nádrţe Veľká Domaša. Nadmorská výška v chotári obce je 180-375 m n. m.
K chotáru patria časti obcí zaplavených priehradným jazerom na Ondave (Dobrá
nad Ondavou, Trepec). Povrch zväčša zalesneného chotára je mierne zvlnená pahorkatina na
treťohornom flyši. Obec zaloţili na zákupnom práve. Od roku 1410 do 17. storočia patrila
panstvu Čičva, koncom 17. storočia panstvu Stropkov, v 18. storočí Vécseyovcom, v 19.
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storočí Dessewffyovcom. V 16. storočí obec dosídlili.
poľnohospodárstvom a uhliarstvom. V rokoch

Obyvatelia sa zaoberali

1900-1910 sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR

sa zaoberali poľnohospodárstvom.
Majerovce

leţia

v

Ondavskom

výbeţku Východoslovenskej

níţiny na

terasách Ondavy. Nadmorská výška v chotári obce je 125-238 m n. m. Východnú
časť katastra tvorí jej niva, ktorá na západe prechádza do severozápadnej časti
Pozdišovskej pahorkatiny s listnatým lesom. Do 17. storočia patrila panstvu Čičva, v 18.- 19.
storočiach rodine Vladárovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ťaţili
antimón. Zúčastnili sa na roľníckom povstaní v roku 1831. Po roku 1918 sa zaoberali
poľnohospodárstvom. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Od roku 1968 sa tu
zhotovovali drevené násady a slamníky na prikrývanie zeleniny.
Malá Domaša leţí v juţnej časti Nízkych Beskýd v doline Ondavy na sútoku
s Oľkou. Nadmorská výška v chotári obce je 130-300 m n. m. Rovinatý, iba
v severnej časti mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria prevaţne
štvrtohorné náplavy Ondavy a Oľky. Na západnom okraji obce je na Ondave malá vodná
nádrţ. V roku 1370 patrila Mičkbánovcom, od roku 1410 panstvu Čičva, od roku 1493 do 18.
storočia panstvu Stropkov. V 18. storočí boli zemepánmi rodiny Rhollovcov, Nedeckyovcov,
Ibrányiovcov, v 19. storočí Sztárayovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.
V rokoch 1890-1910 sa mnohí vysťahovali. Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali okrem
poľnohospodárstva aj tkáčstvom.

V roku 1944 Nemci obec vypálili.

Niţný Hrabovec leţí v ondavskom výbeţku Východoslovenskej níţiny na
terasách Ondavy. Nadmorská výška v chotári obce je 111 - 236 m n. m. Západnú
časť zväčša odlesneného chotára tvorí niva, ktorá smerom na východ prechádza
do Pozdišovskej pahorkatiny pokrytej vo vyšších polohách listnatým lesom. Je tu slaný
ţeleznatý prameň. Osídlenie nastalo koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej - kultúra
východosloven- ských mohýl. Obec patrila viacerým zemepánom a často striedala majiteľov.
V 19. storočí tu mala majetkový podiel rodina Balassovcov. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodár- stvom a ovocinárstvom. Po roku 1918 sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo.
Niţný Hrušov leţí v ondavskom výbeţku Východoslovenskej níţiny na
terasách Ondavy. Nadmorská výška v chotári obce je 105-201 m n. m. Západnú
a juhozápadnú časť zväčša odlesneného chotára tvorí aluviálna niva Ondavy
a Tople s mŕtvymi ramenami, niva smerom na východ prechádza do Pozdišovskej
pahorkatiny. Osídlenie nastalo v paleolite; je tu pohrebisko kultúry východoslovenských
mohýl z konca eneolitu a začiatku doby bronzovej, a tieţ sídlisko z mladšej doby bronzovej
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a laténskej. Obec sa spomína z roku 1254 ako zemiansky majetok. V roku 1419 ju dosídlili.
Patrila niekoľkým zemepánom, od roku 1650 Barkóczyovcom a Okolicsányiovcom, v 19.
storočí rodinám Balassovcov a iným. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom
a ovocinárstvom. Po roku 1918 sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. V rokoch 1938 - 50 tu
bola v prevádzke píla.
Nová Kelča leţí v juţnej časti Nízkych Beskýd v doline Ondavy na východnom
brehu vodnej nádrţe Veľká Domaša. Nadmorská výška v chotári obce je 170-310
m n. m. Povrch chotára je mierne zvlnená pahorkatina s hladkými svahmi
z treťohorného flyšu. Do chotára patrili územia zaplavených obcí Veľká Domaša, Valkov
a Petejovce. Je tu uhličitý prameň. Obec vznikla v roku 1965 namiesto zaniknutých obcí
Kelča a Veľká Domaša. Obec Kelča patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 Vécseyovcom.
Obyvatelia pracovali v lesoch a pálili uhlie. Začiatkom 20. storočia bol v obci v prevádzke
liehovar. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. Štátne majetky boli
zriadené v roku 1961. Obec zanikla 1. 10. 1965 výstavbou vodného diela Domaša. Obec
Veľká Domaša patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 Vécseyovcom. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom. Koncom 19. storočia tu mala majetky rodina Larischovcov a pracoval
tu liehovar. Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. Veľa občanov
emigrovalo, mnohí chodili na ţatevné práce do juţných oblastí. Boli tu Štátne majetky,
liehovar a mlyn. Obec zanikla 1. 10. 1965 výstavbou vodného diela Domaša.
Ondavské

Matiašovce

Beskýd s Pozdišovskou

leţia

na

styku

juţnej

pahorkatinou v doline Ondavy.

časti Nízkych

Nadmorská

výška

v chotári obce je 125-250 m n. m. Rovinný aţ mierne zvlnený povrch
odlesneného chotára tvoria vrstvy centrálno-karpatského flyšu a štvrtohorné náplavy Ondavy,
v juhozápadnej časti s ostrovmi druhohorných hornín. Patrila panstvu Čičva, od 15. storočia
panstvu Humenné, od 17. storočia rodine Hadik-Barkóczyovcov. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom, chovom dobytka a tkáčstvom. V rokoch 1880-90 sa mnohí vysťahovali.
Zamestnanie obyvateľstva sa nezmenilo ani po roku 1918. Pôdu obrábali súkromne
hospodáriaci roľníci.
Poša leţí v Ondavskom výbeţku Východoslovenskej níţiny. Nadmorská výška
v chotári obce je 111 - 202 m n. m. Západnú časť tvorí niva Ondavy, ktorá
prechádza smerom na východ do Pozdišovskej pahorkatiny vo vyšších polohách
s listnatým lesom. V roku 1441 patrila zemanom, od roku 1773 rodine Barkóczyovcov, v 19.
storočí Balassovcom a iným. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a drevorubačstvom. Charakter obce sa za I. ČSR nezmenil. V roku 1921 ju postihol poţiar.
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Sedliská leţia v Pozdišovskej pahorkatine v doline Ondavy. Nadmorská výška
v chotári obce je 125-300 m n. m. Povrch juţnej rovinnej a severnej mierne
zvlnenej pahorkatinnej časti zväčša odlesneného chotára tvoria, štvrtohorné
náplavy Ondavy, sprašové hliny a vrstvy centrálnokarpatského flyšu. Je tu sírnatý prameň. Od
roku 1372 do 17. storočia patrila panstvu Čičva. Od 18. storočia zemepánmi bola rodina
Hadik-Barkóczyovcov. Obyvatelia boli známi pestovaním jabĺk. Zapojili sa do roľníckeho
povstania v roku 1831. Za I. ČSR sa zaoberali poľnohospodárstvom a pálením dreveného
uhlia. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci.
Slovenská Kajňa leţí na juţnom okraji Nízkych Beskýd v doline Ondavy, pri
ústí Kvakovského potoka. Nadmorská výška v chotári obce je 135-300 m n. m.
Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria horniny bradlového pásma
a centrálnokarpatský flyš, na svahoch sú pokryvy svahových a sprašových hlín. Bukový les je
iba v juhozápadnej časti. Osídlenie nastalo v eneolite - mohyly skupiny východoslovenských
mohýl. V roku 1363 bola súčasťou panstva Čičava. Od polovice 16. storočia bola
zemianskym majetkom, v 17. storočí časť obce vlastnili paulíni z Vranova, v 18. storočí
Bydeskutyovci. V rokoch 1880-1890 sa mnohí obyvatelia vysťahovali. Za kapitalizmu sa
obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. Počas SNP spolupracovali s partizánmi. V roku
1966 bola časť chotára zatopená vodou z priehrady Domaša. Obyvatelia pracovali
v poľnohospodárstve, v stavebníctve a priemysle na okolí.
Štefanovce leţia na juţnom okraji Nízkych Beskýd v doline pravostranného
prítoku Ondavky. Nadmorská výška v chotári obce je 170-391 m n. m. Mierne
členitý povrch chotára tvoria horniny bradlového pásma a centrálnokarpatský
flyš. Svahy a zarovnané chrbty sú pokryté svahovými hlinami. Patrila panstvu Humenné,
koncom 16. storočia ju dosídlili na zákupnom práve. V 18. storočí boli zemepánmi
Szirmayovci i Barkóczyovci, ktorí si tunajšie majetky udrţali do 20. storočia. Za kapitalizmu
sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1944-45 sa zúčastnili v partizánskych
bojoch. Časť pracovala ako súkromne hospodáriaci roľníci.
Tovarné leţí na juţnom okraji Nízkych Beskýd v doline Ondavky a jej prítoku.
Nadmorská výška v chotári obce je 120-268 m n. m. Mierne zvlnený
pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvorí centrálnokarpatský flyš
a ostrovčeky druhohorných vápencov a dolomitov. Severne od obce bola vybudovaná vodná
nádrţ. Obec patrila panstvu Humenné, od roku 1598 časť Révayovcom, od 17. storočia rodine
Hadik-Barkóczyovcov. V roku 1778 postihlo obec zemetrasenie. Obyvatelia pracovali ako
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roľníci

a ovocinári. Za I. ČSR okrem tradičných zamestnaní tu bolo aj výšivkárstvo

a tkáčstvo. Koncom 2. svetovej vojny obyvateľov evakuovali a Nemci obec vypálili.
Tovarnianska Polianka leţí v ondavskom výbeţku Východoslovenskej níţiny
v Pozdišovskej pahorkatine na terasách Ondavky. Nadmorská výška v chotári
obce je 127-271 m n. m. Na vyšších polohách pahorkatiny je listnatý les, niţšie
časti a dolina Ondavky sú odlesnené. Eneolitické mohylové násypy. V roku 1363 patrila
panstvu Čičva, koncom 16. storočia niekoľkým zemepánom, od konca 17. storočia
Barkóczyovcom a iným. Pracovali ako roľníci a v lesoch. V polovici 19. storočia a v rokoch
1900-1910 sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom.
V roku 1944 bola obec vypálená.
Vyšný Kazimír leţí na Pozdišovskej pahorkatine v doline potoka ústiaceho
do Ondavy. Nadmorská výška v chotári obce je 150-319 m n. m. Mierne zvlnený
povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné
pokrovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prameň a zachovaný
pahorkatinový les dubovo-bukového typu Stredný grúň. Do 17. storočia patrila panstvu Čičva.
Od 18. storočia bola zemepánom rodina Hadik-Barkóczyovcov. Po roku 1918 sa obyvatelia
naďalej zaoberali poľnohospo-dárstvom, tkáčstvom a výšivkárstvom. Pôdu obrábali súkromne
hospodáriaci roľníci.
Ţalobín leţí na juţnom okraji Nízkych Beskýd, v doline Oľky na sútoku
s Ondavou. Nadmorská výška v chotári obce je 130-400 m n. m. Mierne zvlnený
pahorkatinný a rovinný povrch odlesneného chotára tvoria horniny bradlového
pásma, štvrtohorné náplavy, svahové

a sprašové hliny. Obec patrila panstvu Humenné, od

polovice 16. storočia zemianskym rodinám. Do roku 1747 tu mali majetkový podiel
Draveczkovci, od roku 1658 do 20. storočia rodina Hadik-Barkóczyovcov. Obyvatelia
pracovali v rozsiahlych lesoch. V roku 1778 postihlo obec zemetrasenie, v rokoch 1880-1910
sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. Za SNP sa
zapojili do partizánskeho hnutia. Koncom roku 1944 bola obec vypálená. Pôdu obrábali
súkromne hospodáriaci roľníci.
Jedinečnosť a výhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia
1. Územie MAS je situované v blízkosti Ukrajiny a navyše na obchodnej trase medzi
Poľskom a Maďarskom, čo je šanca pre prístup na tieto trhy pre miestnych výrobcov;
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2. Vodná nádrţ Domaša je lokalitou s jedinečným prírodným aj priestorovým potenciálom pre
rozvoj cestovného ruchu a bavyše v blízkosti hranice s Poľskom, s moţným prepojením
sluţieb cestovného ruchu na poľnohospodárstvo (produkty z miestnych fariem, agroturistika);
3. Územie MAS je situované pozdĺţ toku rieky Ondava, čo dáva moţnosť pre rozvoj rôznych
foriem poznávacej a mäkkej turistiky (vodná, cyklo, konská, pešia) na trase medzi Poľskom
a Maďarskom.
Nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia
1. Územie MAS je situované mimo hlavných diaľničných ťahov spájajúcich ekonomické
a vedomostné centrá, čo sťaţuje rozvoj výroby aj sluţieb a spôsobuje tak odchod najmä
mladých ľudí za prácou do iných častí Slovenska.
2. Zhoršené ţivotné prostredie (priemyselné závody, kameňolomy, staré environmentálne
záťaţe) zniţuje atraktivitu územia a celkový ţivotný komfort miestneho obyvateľstva.
Prírodné pomery
Územie tvorí prepojený, logický a jednoliaty celok z hľadiska historického, kultúrneho,
etnického, avšak aj hľadiska hospodárskeho, územno-správneho a sociálneho. V juţnej časti
má územie rovinatý charakter, ktorý smerom na sever prechádza do mierne zvlnenej
pahorkatinnej časti tvorenými štvrtohornými náplavami Ondavy, sprašovými hlinami
a vrstvami centrálneho flyšu. V okolí Podčičvy sa nachádzajú vápence a dolomity, patriace do
starších druhohôr.
Severná

časť

územia

súvisí

s Ondavskou

Vrchovinou,

Nízkymi

Beskydami

a Východoslovenskou pahorkatinou. Juţná časť ústi do Zemplínskej roviny. Východná časť
súvisí s výbeţkami Karpát a západná časť s Beskydským predhorím.
Celý región je popretkávaný riekami, riečkami a potokmi, ktoré sa všetky vlievajú do Ondavy
alebo do vodných nádrţí Domaša a Malá Domaša vybudovaných na rieke Ondava. Okrem
Ondavy sú to rieky Ondávka a Oľka, a ďalej potoky Ondalík, Kučínsky, Kvakovský,
Majerovský, Dučarnský, Hrabovský, Petrovský, Pošanský, Kazimirský potok, potok
Švabľovka, Hučok, Horárov a Bystrina.
Práve Ondava dáva územiu charakteristický ráz. Patrí k povodiu Bodrogu a Hornádu. Pre
územie je charakteristická aj vodná nádrţ Veľká Domaša o celkovej rozlohe 1 560 ha.
Výstavba vodného diela Veľká Domaša trvala 6 rokov. Začala sa vo februári 1962 a ukončená
bola v decembri 1967. Vodná hladina zatopila šesť obcí – Dobrá nad Ondavou, Kelča,
Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov a v obciach Bţany a Turany nad Ondavou došlo
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k zbúraniu niekoľkých domov a budov v záplavovej časti. Namiesto obce Kelče vznikla na
brehu Domaše nová obec Nová Kelča.
Nadmorská výška územia je v priemere 150,5 m.n.m., pričom najvyššiu polohu má obec
Štefanovce (215 m.n.m.) a najniţšiu obec Dlhé Klčovo (114 m.n.m.). Priemerná ročná teplota
vzduchu územia je 8,5º C, priemerná ročná výška snehovej pokrývky je 624 mm, priemerný
úhrn zráţok je 683 mm (zdroj: SHMÚ).
S Ondavou a jej výbeţkom do Ondavskej nivy súvisia brehové porasty jelší, vŕb a topoľov.
Lesné porasty patria do spoločenstva karpatských dubohrabín, ktoré vo vyšších polohách
dopĺňajú bučiny. Osobitne je potrebné spomenúť hradný vrch Čičva, ktorého juţné svahy
a podloţie vytvárajú dobré podmienky pre teplomilnú vegetáciu. Týka sa to dubov, borovíc,
brestu, hrabov a javorov. V blízkosti obcí Štefanovce a Ondavské Matiašovce sa nachádza
chránené územie Štefanovská borina s výskytom vzácnych chránených druhov rastlín,
zaradená medzi prírodné pamiatky a chránené areály.
Vďaka prírodným pomerom je v mikroregióne bohatá druhová skladba ţivočíchov. Vplyv
východoslovenskej níţiny podmieňuje výskyt niektorých teplomilných druhov. Týka sa to
ojedinelých a vzácnych druhov hmyzu, obojţivelníkov a plazov. Ondava predstavuje
významné územie výskytu, ako aj významnú migračnú cestu pre vodné vtáctvo pri jarnom
a jesennom ťahu. Podobne je to aj s hojným zastúpením širokej druhovej skladby cicavcov.
Z nerastného bohatstva je potrebné spomenúť známe náleziská tufitu, ktorý sa v obci Niţný
Hrabovec ťaţil do roku 1966 a pouţíval sa na výrobu hydraulického cementu a vápna.
V súčasnosti sa v chotári obce nachádza zeolitový lom. Loţiská zeolitu sa nachádzajú aj
v chotároch obcí Kučín a Majerovce.
V katastri obce Niţný Hrabovec vyviera slaný ţeleznatý prameň, ďalší minerálny prameň
vyviera v brehovej časti pri rieke Ondava, v chotári obce Ondavské Matiašovce.

Doprava
Dopravná dostupnosť územia je veľmi dobrá, tzv. krajinské cesty vyuţívali ľudia pri
sťahovaní sa, obchodníci pri prevoze tovarov, misionári pri šírení viery, panovníci pri
vojenských výpravách. Cesty boli samozrejme médiami myšlienok, kultúry, technológií
a podobne. Územie prepájalo Zemplínsku a Šarišskú ţupu, ako aj Uhorsko s Poľskom.
Územím priamo prechádza cesta 1. triedy I/18 (Ţilina – Michalovce), cesta 1. triedy I/15
(Vranov nad Topľou - Stropkov) s napojením na I/79 (Vranov nad Topľou – Trebišov Slovenské Nové Mesto). Tým je územie veľmi dobre napojené cestnými komunikáciami
v smere východ – západ i sever – juh. To vytvára dobrú cestnú dopravnú dostupnosť nielen
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v rámci Slovenska, ale cez E371 a hraničný priechod Vyšný Komárnik aj do Poľska resp. cez
I/79 a hraničných priechod Slovenské Nové Mesto do Maďarska.
Ďalej je územie prepájané cestami 2. triedy:
II/554 vedúcej cez obce územia: Niţný Hrabovec, Niţný Hrušov, Ondavské Matiašovce,
Poša, Tovarné a Ţalobín.
II/558 vedúcej cez obce územia: Sedliská, Tovarné a Tovarnianska Polianka.
Ďalej je územie prepájané cestami 3. triedy:
III/5571, III/5572, III/5573, III/5574, III/5576, III/5581, III/5582, III/5583, III/5584,
III/55411, III/55412, III/018237 a III/018241.
Dominantnou dopravou v území je cestná doprava, v území sa nachádza 63 autobusových
zastávok. Verejnú dopravu zabezpečujú z väčšej časti súkromní nástupcovia bývalej SAD.
Na ţelezničnú sieť sú pripojené dve obce - Hencovce a Niţný Hrabovec. Územím vedie aj
cyklotrasa (Kvakovce).
V minulosti sa vyuţívala i vodná cesta na Ondave a do začiatku 90-tych rokov boli
v prevádzke aj vyhliadkové rekreačné plavby po vodnej nádrţi Domaša.
Napojenosť významných sídiel a administratívnych centier:


Vranov nad Topľou cca 10 – 20km



Prešov cca 50 – 60km



Košice cca 60 – 90km



Michalovce cca 25 – 40km



Stropkov cca 18 – 30km



Humenné cca 15 – 25km

História
Územie bolo vďaka svojej dobrej geografickej polohe a prírodným podmienkam osídľované
uţ od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.)
získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu Čičva sa získali stopy po
osídlení z mladšej doby kamennej. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú
Kelti, o pobyte ktorých svedčia nálezy keramiky a šperkov.
Z hľadiska našich najstarších národných dejín sa predmetné územie označuje za jedno
z kryštalizačných centier formujúceho sa slovanského etnika. Archeológovia v území
identifikovali stopy po sídliskách, mohylách, pohrebiskách a hradiskách. Najstaršie nálezy
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slovienskej keramiky a sídlisk pochádzajú zo 6. storočia a nachádzajú sa napr. pri Niţnom
Hrušove, Poši, Tovarnom a i.
Pre 11. a 12. storočie je pre Zemplín charakteristické zväčšovanie existujúcich sídlisk
a budovanie nových sídlisk. V regióne počas tohto obdobia vzniklo pribliţne 90 dedinských
sídlisk, čím sa dovtedajšie osídlenie zahustilo a zväčšil sa jeho rozsah.
Takýto rozvoj pokračoval aj v 13. storočí vznikom ďalších pribliţne 50 dedín. V 14. storočí
však slovanské poddanské obyvateľstvo zaloţilo len okolo 20 nových sídlisk. Vtedy sa proces
zakladania nových sídiel na tradičnom „slovanskom“ práve ukončil. Začiatkom 14. storočia sa
v Zemplínskej stolici začali uplatňovať dve nové dosídľovacie iniciatívy a vlny. Dosídľovanie
podľa zákupného „nemeckého“ práva a dosídľovanie podľa zákupného „rusínskeho“ práva.
Výsledkom kaţdej z nich bolo

zakladanie nových dedinských sídlisk, ktoré podstatne

zmenili, teda zvýšili počet dovtedy jestvujúcich dedín, zväčšili rozsah osídleného územia,
zvýšili počet dedinského obyvateľstva, spestrili a obohatili jeho hospodársku, národnostnú
a náboţenskú skladbu.
Primárnou príčinou oboch dosídľovacích iniciatív bol záujem zemepánov, aby sa zväčšením
počtu poddanských domácností na ich majetkoch a panstvách zväčšili príjmy.
Na dosídľovaní podhorských a zväčša zalesnených severných častí územia sa podstatnou
mierou podieľali prisťahovalci a novousadlíci, zamestnaním ovčiari, národnostne Rusíni
prislúchajúci k pravosláviu. Tí zakladali nové dediny, hospodárili a ţili podľa valašských
zvyklostí a nového – v severnom Uhorsku vzniknutého valašského či rusínskeho práva.
Z hľadiska historického je najdominantnejšou pamiatkou územia hrad Čičva. Hrad bol
pravdepodobne postavený v rokoch 1309–1316 a stal sa stráţnou pevnosťou pri priesmyku
„Poľská brána“. Bol strediskom rozsiahleho panstva, ku ktorému patrilo viac neţ 60 obcí.
S hradom je spojená aj história dnešného okresného mesta Vranov nad Topľou, keďţe sa
podľa historických análov Vranov ako súčasť tohto hradného panstva dostal do vlastníctva
šľachtica Rainolda, pána z Rozhanoviec. Prvé priame správy o Vranove sú v registroch
pápeţského desiatku z rokov 1333 – 1337. Územne pomerne rozsiahle panstvo Čičva
v 15. storočí z praktických dôvodov zemepáni rozdelili na menšie územné celky, ktoré potom
tvorili samostatné panstvá. Vznikli panstvá Čičva, Vranov a Skrabské.
V roku 1572 bol hrad Čičva ţupným zhromaţdiskom a sídlom archívu Zemplínskej stolice,
no v tom istom roku ho Ján Zápoľský dobyl a podpálil. Pri poţiari zhorel i archív Zemplínskej
stolice. Hrad však znovu opravili a zrenovovali.
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V roku 1575 sa v neďalekom Vranove nad Topľou konala svadba Františka Nádašdyho
s Alţbetou Bátoryovou (dnes známou „krvavou grófkou“ z Čachtíc). Súčasťou nevestinho
vena bol aj hrad Čičva. V roku 1610 ho do vena dostala Alţbetina dcéra Katarína, ktorá sa
vydala za Juraja Drugeta z Humenného. Týmto sa dostal hrad do rúk Drugetovcov, ktorí sa
zaslúţili o jeho najväčší rozmach.
V roku 1684 ho dobyli Tököliho vojská. V roku 1704 sa ho zmocnili vojská Františka II.
Rákociho. Poškodené časti opravili a hrad zabezpečili. V rukách rákociovských povstalcov
bol aţ do roku 1711, kedy sa rákociovský veliteľ gróf František Barkóci pridal na stranu
cisárskych vojsk a vydal im hrad, ktorý dal cisársky generál Laucken zbúrať.
Roľníctvo bolo tradičným zamestnaním obyvateľov územia uţ pred 14. storočím a rozvíjalo
sa aj neskôr, vzhľadom k dobrým geografickým, prírodným a klimatickým podmienkam.
Pestovali sa pšenica, ovos, jačmeň, ľan, konope, kapusta, zelenina, vinič, chovali hovädzí
dobytok, kone, ovce, ošípané, hydina a včely.
V 19. storočí si územie zachovávalo aj remeselnícko–ţivnostenský charakter. Priemysel bol
však zastúpený len jednou baňou (Merník), cementárňou (Skrabské) a niekoľkými mlynmi.
Aj táto skutočnosť bola príčinou hromadného vysťahovalectva miestnych ľudí za prácou.
Prvá svetová vojna a následné udalosti hlboko zasiahli do ţivota obyvateľov Vranova
a okolia. Spôsobili nielen hospodársky a sociálny úpadok, zvýšenú úmrtnosť a zníţenie
prirodzeného prírastku obyvateľstva, ale zanechali stopy aj na jeho správaní a psychike.
Základná hospodársko–sociálna charakteristika územia sa v porovnaní s predmníchovským
obdobím ani v rokoch prvej Slovenskej republiky (1938–1945) nezmenila. V podmienkach
okresu bolo naďalej určujúcim výrobným odvetvím poľnohospodárstvo.
Územie bolo značne poznačené v období druhej svetovej vojny. Počtom úplne a čiastočne
zničených domov sa okres Vranov zaradil medzi najviac postihnuté okresy východného
Slovenska. Prioritami obnovy vojnou zničeného územia sa stali plynulé zásobovanie
a ochrana zdravia obyvateľstva, rekonštrukcia zničených budov, ciest a ţelezničných tratí,
obnovenie autobusovej dopravy, odmínovanie ciest a polí. Po stabilizácii pomerov a obnove
vojnou zničenej infraštruktúry sa začalo aj územie postupne rozvíjať. Nemalé investície sa
vkladali najmä do priemyslu, dopravy a bytovej výstavby. V roku 1948 sa začalo s výstavbou
jedného z najmodernejších drevospracujúcich závodov v republike – Bukózy Vranov,
postupne pribúdali na území mesta a okresu ďalšie nové závody. Prosperoval najmä drevársky
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a textilný priemysel. V spojitosti s rozvojom priemyslu sa rozvíjalo aj školstvo, vznikali
základné, učňovské a stredné školy. V súvislosti s novým územno–správnym členením v roku
1960 okres Vranov zanikol a mesto sa začlenilo do okresu Michalovce. V júli 1968 bol okres
Vranov nad Topľou obnovený a odvtedy je toto mesto nepretrţite okresným sídlom a jedným
z

ekonomických,

obchodných,

administratívnych,

školských,

zdravotne–sociálnych

a kultúrnych centier celého regiónu.
Tab. A1: Stručný všeobecný prehľad obcí územia.

Benkovce

Počet
obyvateľov
534

Nadmorská
výška
138

Prvá písomná
zmienka
1363

Ďapalovce

461

195

1408

32,05

Dlhé Klčovo

1 406

114

1270

135,97

Hencovce

1 341

123

1372

234,46

Holčíkovce

425

165

1408

33,87

Kladzany

537

130

1391

100,24

Kučín

525

124

1335

114,40

Kvakovce

523

200

1345

15,50

Majerovce

444

135

1363

125,39

Malá Domaša

508

140

1317

89,72

Niţný Hrabovec

1 634

131

1357

144,75

Niţný Hrušov

1 592

130

1254

85,97

Nová Kelča

385

180

1404

32,53

Ondavské Matiašovce

825

133

1363

80,14

Poša

941

125

1386

111,44

1 380

160

1323

136,18

Slovenská Kajňa

781

142

1334

116,08

Štefanovce

113

215

1473

12,66

Tovarné

999

140

1479

129,60

Tovarnianska Polianka

111

140

1335

26,19

Vyšný Kazimír

196

210

1363

25,93

Ţalobín

816

140

1451

68,70

16 477

Priemer
150,5 m n.m.

Názov obce

Sedliská

SPOLU obyvateľov

Hustota
osídlenia
64,81

Priemer 74,33
ob/km2

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014
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Tab. A2: Výmery poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy v území.
Celková výmera katastrálneho
územia (m2 )

poľnohospodárska pôda (m2)

nepoľnohospodárska pôda (m2)

221 671 696

110 126 079

111 545 617

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 1: Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy v území.

Poľnohospodárska pôda (m2)

Nepoľnohospodárska pôda (m2)

Obcou s výrazne najväčším katastrálnym územím sú Kvakovce (33 744 492 m2), najmenší
kataster má obec Majerovce (3 541 078 m2). V priemere majú obce veľkosť katastra
c. 10 000 000 m2).
Tab. A3: Zloţenie poľnohospodárskej pôdy v území.
poľnohospodárska

orná pôda

pôda (m2 )

(m2)

110 126 079

70 928 277

záhrada (m2)

3 890 225

chmeľnica

ovocný sad

trvalý trávny

(m2)

(m2)

porast (m2)

3 823

1 134 731

34 169 023

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 2: Zloţenie poľnohospodárskej pôdy v území.

Orná pôda (m2)

Záhrada (m2)

Chmelnica (m2)

Ovocný sad (m2)

Trvalý trávnatý porast (m2)
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Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy je pribliţne rovnaký. Jedná sa
o tradične agrárne územie s historicky vysokou vyuţiteľnosťou poľnohospodárskej pôdy.
Preto aj dodnes najväčší podiel na poľnohospodárskej pôde má orná pôda (70 928 277 m2),
pribliţne polovicu jej rozlohy majú trvalé trávne porasty (34 169 023 m2), čo rovnako súvisí
s historickými charakteristikami hospodárstva územia, a teda chovom hospodárskych zvierat.
Najmä juţná časť územia je - vďaka vyhovujúcim pôdam a priaznivej klíme - charakteristická
aj ovocinárstvom, pričom ovocné sady v území zaberajú 11 34 731 m2.
Tab. A4: Zloţenie nepoľnohospodárskej pôdy v území.
nepoľnohospodárska lesný pozemok

vodná plocha

zastavaná plocha

ostatná plocha

pôda (m2 )

(m2)

(m2)

a nádvorie (m2)

(m2)

111 545 617

78 827 046

13 686 881

11 855 458

7 176 232

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 3: Zloţenie nepoľnohospodárskej pôdy v území.

Lesný pozemok (m2)

Vodná plocha (m2)

Zast. plocha a nádvorie (m2)

Ostatná plocha (m2)

Výraznú väčšinu z nepoľnohospodárskej pôdy územia tvoria lesy, historicky ďalší dôleţitý
determinant hospodárskej činnosti. Dosť výrazný podiel vo výmere nepoľnohospodárskej
pôdy majú vodné plochy, predovšetkým vďaka vodnej nádrţi Domaša.
Tab. A5: Vlastníctvo lesnej pôdy v území.
Lesná

Fyzické

pôda (m2)

osoby

spoločnost

(m2)

i (m2)

78 827 046 860 103

Obchodné Cirkevné Spoločenst

1 792 017

(m2)

vá (m2)

Štát (m2)

Obec (m2)

Ostatné /
nezistené
(m2)

194 906 20 518 445 32 230 697 12 024 993 11 205 885

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

31

Graf 4: Vlastníctvo lesnej pôdy v území.

Fyzické osoby (m2)

Obchodné spoločnosti (m2)

Cirkevné (m2)

Spoločenstvá (urbár, spoloč.vlastníctvo a pod) (m2)

Štát (m2)

Obec (m2)

Ostatné/nezistené(m2)

Jednoznačne najväčším vlastníkom lesov v území sú Štátne lesy SR (32 230 697 m2).
Výmera 20 518 445 m2, ktorú vlastnia a obhospodarujú spoločenstvá vlastníkov lesov
a urbárske spoločnosti, tieţ poukazuje na významné charakteristiky hospodárskeho ţivota
územia v minulosti. Urbárske spoločenstvá a spoločenstvá vlastníkov sú dodnes veľmi
dôleţitou súčasťou hospodárskej činnosti a starostlivosti o národné bohatstvo lesov. Ich
aktuálny zoznam je uvedený ďalej a vypovedá o mnoţstve vlastníkov a správcov lesov.
Podobne, ako v prípade celkovej výmery katastrov obcí, aj pri veľkosti lesných pozemkov má
obec Kvakovce výrazne najvyššiu výmeru lesa v celom území (15 654 580 m2). V prípade
obce Kvakovce, ale aj v celom území sa pritom jedná o kvalitný a zdravý les.
Tab. A6: Lesné pozemky v katastroch obcí územia.
Názov obce

Lesné pozemky (m2)

Názov obce

Lesné pozemky (m2)

Benkovce

2 778 978 Nová Kelča

6 544 138

Ďapalovce

7 942 643 Ondavské Matiašovce

2 629 053

Holčíkovce

3 874 677 Poša

1 989 452

Kladzany

1 798 369 Sedliská

4 300 496

Kučín

315 346 Slovenská Kajňa

2 501 314

Kvakovce

15 654 580 Štefanovce

5 645 670

Majerovce

506 088 Tovarné

2 628 290

Malá Domaša

812 953 Tovarnianska Polianka

1 386 490

Niţný Hrabovec

2 921 752 Vyšný Kazimír

4 491 902

Niţný Hrušov

2 155 075 Ţalobín

7 949 780

SPOLU:

78 827 046

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014
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Tab. A7: Pozemkové spoločenstvá v území.
Urbárska spoločnosť Benkovce – pozemkové spoločenstvo
Urbársko – pasienkové pozemkové spoločenstvo Ďapalovce
Urbársko pasienková spoločnosť Jasenovce pozemkové spoločenstvo
Urbárska spoločnosť pozemkového spoločenstva Dubina a Hanka
Urbárske pozemkové spoločenstvo Majerovce
Urbársko pasienková spoločnosť Nová Kelča, Pozemkové spol.
Urbárska spoločnosť Niţný Hrabovec
Urbariát, lesné a pasienkové spoločenstvo Sedliská
Urbárska, lesná a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Vyšný Kazimír
Urbariát a pasienkové spoločenstvo Tovarné
Urbárska a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Ţalobín
Spoločnosť urbaristov – pozemkové spoločenstvo Slovenská Kajňa
Pasienkové a lesná spoločnosť Domačky, pozemkové spoločenstvo Kladzany
Pasienková a lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo v Kladzanoch
Pasienkové spoločenstvo Niţný Hrabovec
Pasienková spoločnosť Ondavské Matiašovce
Pasienková spoločnosť pozemkové spoločenstvo Poša
Lesná a urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Vimberok a spol. Kvakovce
Lesná spoločnosť Pavučko a spol. pozemkové spoločenstvo Kvakovce
Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Dubník v Kvakovciach
Lesné spoločenstvo Majerovce Pozemkové spoločenstvo
Lesné pozemkové spoločenstvo parcelovaného lesa v Niţnom Hrušove
Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Dobrá Stričeţ
Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Dobrá Stričeţ – gazdovská
Lesná spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Štefanovce
Pozemkové spoločenstvo „ Potoky“ Niţný Hrabovec
Pozemkové spoločenstvo Štefanovce
Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Demografia
Z hľadiska demografie sa naše územie výrazne neodlišuje od ostatných území východného
Slovenska, a to ani priemernou veľkosťou populácie, vekom, pohybom atď. Pomer muţov
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a ţien nielen za posledných päť rokov, ale aj za dlhšie sledované obdobie (15 rokov) je
proporcionálny s malými odchýlkami.
Tab. A8: Veková štruktúra obyvateľov územia.
Veková
kategória
0-4

muţi

ţeny

425

413

Veková
kategória
50-54

5-9

442

499

10-14

506

15-19

muţi

ţeny

493

498

55-59

543

544

509

60-64

553

517

551

492

65-69

354

412

20-24

631

567

70-74

228

307

25-29

640

603

75-79

160

302

30-34

675

591

80-84

114

197

35 -39

749

651

85-89

50

114

40-44

574

523

90-94

20

35

45-49

519

472

95-99

1

3

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014, ŠÚ SR

Graf 5: Veková štruktúra obyvateľov územia.
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Pre lepší prehľad o vekovej štruktúre obyvateľstva uvádzame ešte členenie podľa troch
vekových kategórií 0 – 19 rokov, 20 – 59 rokov, 60 a viac rokov, spolu pre ţeny i muţov.
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Tab. A9: Vekové kategórie obyvateľov územia
0 – 19 rokov

20 – 59 rokov

60 a viac rokov

muţi

1 913

4 824

1 480

ţeny

1 924

4 449

1 887

spolu

3 837

9 273

3 367

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014, ŠÚ SR

Graf 6: Vekové kategórie obyvateľov územia
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Z uvedeného nám vyplýva, ţe počet obyvateľov v produktívnom veku je z hľadiska
všeobecnej štruktúry veľmi pozitívny, i keď je potrebné mať na zreteli relatívne nízku
pôrodnosť a teda pôsobenie zmeny vekovej štruktúry obyvateľov v budúcnosti.
Tab. A10: Podiel muţov a ţien v obyvateľstve územia.
rok

muţi

ţeny

2010

7 978

8 217

2011

8 025

8 216

2012

8 077

8 222

2013

8 115

8 232

2014

8 201

8 276

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014, ŠÚ SR

Graf 7: Podiel muţov a ţien v obyvateľstve územia.
8 300
8 200
8 100
8 000
7 900
7 800
2010

2011

2012
Muži

2013

2014

Ženy

35

Čo sa týka pohybu obyvateľstva, natality, mortality apod., je demografický vývoj pomerne
vyrovnaný, bez väčších odchýlok. Je však potrebné pripomenúť, ţe z hľadiska globálneho
a celospoločenského nie je demografický vývoj pozitívny, keďţe populácia starne a mení sa
jej štruktúra.
Tab. A11: Prirodzený prírastok obyvateľstva v území.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

počet

174

193

180

185

177

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014, ŠÚ SR

Graf 8: Prirodzený prírastok obyvateľstva v území.
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Tab. A12: Migrácia, počet odsťahovaných z územia.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

počet

222

219

242

200

264

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 9: Migrácia, počet odsťahovaných z územia.
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Tak ako konštatujeme v časti technická infraštrukúra - výstavba rodinných domov a bytov (v
nadväznosti na ekonomickú aktivitu), napriek relatívnej vyrovnanosti v počte obyvateľov
niektoré obce (Dlhé Klčovo, Sedliská, Niţný Hrabovec, Malá Domaša) vynikajú
dostupnosťou sluţieb a ekonomickej aktivity, na druhej strane iné obce z pohľadu počtu
obyvateľov mierne degradujú.
Tab. A13: Migrácia, počet prisťahovaných do územia.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

počet

236

295

288

228

395

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 10: Migrácia, počet prisťahovaných do územia.
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Tab. A14: Zloţenie obyvateľstva územia podľa národnosti (%).
slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská česká poľská moravská
96,75

0,03

2,44

0,08

0,10

0,16

0,02

nezistená

0,01

0,41

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 11: Zloţenie obyvateľstva územia podľa národnosti.

Slovenská

Maďarská

Rómska

Rusínska

Ukrajinská

Česká

Poľská

Moravská

Nezistená

37

Z hľadiska národnostného zloţenia výrazne dominuje národnosť Slovenská. Ďalej však
uvádzame aj podrobnejšiu analýzu Rómov, keďţe údaje ktoré sme čerpali z Atlasu Rómskych
komunít, sú podstatne presnejšie a pre územie a jeho demograficko–hospodársky audit veľmi
dôleţité. V okrese Vranov nad Topľou je podľa atlasu Rómskych komunít 80 508 Rómov,
percentuálne zastúpenie v okrese je 21,5%.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené len niektoré obce, údaj národnosť a Rómovia však
nezodpovedajú údajom v atlase, keďţe podľa údajov ŠÚ SR sú ako Rómovia vedení len tí,
ktorí sa hlásia k rómskej národnosti. V atlase Rómskych komunít sú však uvedené počty,
ktoré vychádzajú z informácií od obcí a z údajov odborných pracovníkov na základe
terénnych výskumov. Údaje v tabuľke sú teda podstatne presnejšie a výpovednejšie
z hľadiska relevancie.
Tab. A15: Počet Rómov v jednotlivých obciach.

Benkovce

89

Percentuálne zastúpenie
Rómov v obci
16,73

Dlhé Klčovo

106

7,52

Hencovce

251

19,22

Kučín

297

56,36

Malá Domaša

161

33,40

Niţný Hrabovec

462

28,15

Niţný Hrušov

37

2,28

Ondavské Matiašovce

321

40,07

Poša

355

39,80

Sedliská

196

14,54

Ţalobín

305

37,98

Názov obce

Počet Rómov v obci

Zdroj: Atlas Rómskych komunít SR 2013

Tab. A16: Zloţenie obyvateľstva územia podľa vierovyznania (%).
rímskok gréckoka pravosláv.
atolícka

tolícka

cirkev

cirkev

72,34

19,08

cirkev

evanjelická

cirkev

Iné

cirkev augsb. českoslov.
vyznania

husitská

5,90

0,01

0,26

bez

nezisten

vyznani

é

a
0,65

0,81

0,96

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014
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Graf 12: Zloţenie obyvateľstva územia podľa vierovyznania
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Z hľadiska strednodobých a dlhodobých prognóz je počet obyvateľov územia pomerne
vyrovnaný, aj keď si opäť dovolíme podotknúť, ţe z hľadiska kvalitatívneho (predovšetkým
budúcej vekovej štruktúry obyvateľstva), nepovaţujeme trend za pozitívny.
Tab. A17: Prognóza počtu obyvateľov územia.
Počet obyvateľov aktuálne

Prognóza 2020

Prognóza 2040

16 477

17 270

18 840

Zdroj: ŠÚ SR, Vývoj obyvateľstva v SR a krajoch 2013

Graf 13: Prognóza počtu obyvateľov územia.

19 000
18 000
17 000
16 000

15 000
Počet obyvateľov
aktuálne

Prognóza 2020

Prognóza 2040

Počet obyvateľov

Vzdelanie
Z hľadiska úrovne vzdelania obyvateľov regiónu konštatujeme mierny podpriemer
v porovnaní s okolitými regiónmi, keďţe vysoké percento obyvateľov má len základné
vzdelanie (13,27%) alebo dokonca nemá ukončenú základnú školu (17%). Spolu sa teda jedná
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aţ o 30% obyvateľstva bez kvalifikácie. Je samozrejme potrebné zohľadniť aj pomerne
vysoký počet obyvateľov nad 70 rokov, z ktorých mnohí majú len základné vzdelanie. Avšak
výrazný a znepokojujúci podiel na tomto stave majú marginalizované rómske komunity. Je to
ďalší dôvod a výzva k tomu, aby sa rozvoj v území robil koncepčne a zameriaval sa práve na
vzdelávanie a zamestnanie týchto obyvateľov. V opačnom prípade región nečaká pozitívna
perspektíva. 42% obyvateľov má stredné vzdelanie (s maturitou i bez maturity spolu). Tento
údaj je vcelku pozitívny, no podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (7,1%) môţeme
pokladať za veľmi nízky v porovnaní s celoslovenským priemerom (14%) i priemerom
prešovského kraja (12%).
Tento fakt súvisí s veľmi častým javom – odchodom vysokoškolsky vzdelaných ľudí mimo
územie a región, ako aj nízkou motiváciou študovať na vysokej škole z dôvodu nedostatku
práce. Aj vďaka analýze vzdelanostnej štruktúry územia v kontexte s rozvojom zamestnanosti
je nevyhnutné nastavovať stratégie rozvoja tak, aby boli realizovateľné z hľadiska ľudských
zdrojov a zohľadňovali hospodársko-sociálne aspekty. Je teda zrejmé, ţe stratégie rozvoja
musia primárne zohľadňovať vzdelanostnú úroveň obyvateľov a podmienky dané
geografickými, ekonomickými a sociálnymi determinantmi. Pre územie MAS je nevyhnutná
orientácia na poľnohospodárstvo ako hlavnú oblasť rozvoja zamestnanosti aj rozvoja územia
všeobecne.
Tab. A18: Štruktúra vzdelania obyvateľov územia.
Vzdelanie

Počet

Vzdelanie

k 30.6.2015

Počet
k 30.6.2015

základné

2 186 vyššie odborné

185

učňovské (bez maturity)

1 792 vysokoškolské

263

bakalárske
stredné odborné (bez
maturity)
úplné stredné učňovské

1 155 vysokoškolské

877

magisterské, inţinierske
763 vysokoškolské

30

doktorantské
úplné stredné odborné

2 273 bez vzdelania

2 794

(s maturitou)
úplné stredné všeobecné

937 nezistené

3 222

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2015
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Graf 14: Štruktúra vzdelania obyvateľov územia.
17%

19,50%
7,10%

13,27%

20,60%
22,50%

Bez vzdelania

Základné

Stredné bez maturitou

Stredné s maturitou

Vysokoškolské

Nezistené

Tab. A19: Materské školy v obciach územia.
Materské školy

Počet ţiakov

Počet tried

Počet
pedagogických

2013/2014

pracovníkov
Benkovce

20

1

2

Ďapalovce

18

2

2

Dlhé Klčovo

35

2

4

Hencovce

33

2

4

Holčíkovce

8

1

2

Kladzany

12

1

2

Majerovce

16

1

2

Niţný Hrabovec

35

2

3

Niţný Hrušov

37

2

3

Nová Kelča

13

1

2

Ondavské Matiašovce

21

1

3

Poša

19

1

1

Sedliská

18

1

2

Slovenská Kajňa

25

1

2

Tovarné

28

2

3

Ţalobín

24

1

3

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014
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Tab. A20: Počet detí v materských školách v území.
Materské školy

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Počet detí

390

389

379

372

362

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 15: Počet detí v materských školách v území.
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Tab. A21: Základné školy v obciach územia.
Základné školy

Počet ţiakov

Počet tried

Počet pedagogických
pracovníkov

2013/2014
Benkovce

10

1

1

Ďapalovce

22

2

4

Dlhé Klčovo

45

3

4

Hencovce

52

4

6

Holčíkovce

49

7

12

Kladzany

10

1

2

278

16

19

Niţný Hrušov

48

4

9

Nová Kelča

11

1

1

Ondavské Matiašovce

44

3

6

Poša

71

4

6

Sedliská

60

4

5

Slovenská Kajňa

169

11

20

Tovarné

192

12

18

Ţalobín

39

3

3

Niţný Hrabovec

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014.
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Tab. A22: Počet ţiakov základných škôl v území.
Základné školy

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Počet ţiakov

1156

1071

1038

1084

1100

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 16: Počet ţiakov základných škôl v území.
1200
1150
1100
1050
1000
950
2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Počet žiakov

Stredné školy sa nachádzajú v okresnom meste – Vranov nad Topľou. V meste a blízkom
okolí sú dve gymnáziá (Gymnázium Dr. C. Daxnera a Cirkevné gymnázium) a štyri stredné
odborné školy, z nich jedna je prevaţne poľnohospodárskeho zamerania (Spojená škola
Čaklov), jedna stredná škola so zameraním najmä na sluţby (Stredná odborná škola
A. Dubčeka), jedna so zameraním na výrobné profesie (Stredná odborná škola drevárska)
a jedna škola ekonomického zamerania (Obchodná akadémia). Toto pokladáme za dobrý
potenciál pre rozvoj územia z hľadiska ľudských zdrojov.
Anketou realizovanou začiatkom roka 2015 sme sa snaţili získať referencie na odborné
vzdelávanie (predovšetkým v poľnohospodárstve a remeslách) v regióne. Viac neţ 95%
opýtaných (zo vzorky 165 respondentov) pokladá úroveň prípravy na poľnohospodárskej
(v minulosti veľmi prestíţnej) škole v Čaklove za nedostatočnú a upadajúcu. Uplatnenie
absolventov v odbore je podľa výpovedí minimálne. Rovnako je to aj v prípade škôl
pripravujúcich stavebných remeselníkov, strojných remeselníkov a pod. Pri tvorbe stratégie
CLLD bola identifikovaná potreba kvalitnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá by bola schopná
pripravovať študentov v poľnohospodárskych a remeselných odboroch, keďţe tento potenciál
(predovšetkým

mladých

obyvateľov)

takmer

úplne

chýba.

Odborné

vzdelávanie

v poľnohospodárstve supluje tradičné praktické vzdelávanie rodinného typu, kde sa pri
domácich chovoch a pestovateľských aktivitách prenášajú skúsenosti zo starších na mladších
chovateľov a pestovateľov. Napriek dostatku týchto typov domácich hospodárstiev v území to
odbornú prípravu novej generácie poľnohospodárov (i remeselníkov) nezabezpečí.
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Tab. A23: Cestné komunikácie v obciach územia.
Názov obce
Benkovce

Dĺţka obecných
komunikácií (km)
4,50

Dĺţka chodníkov
pre peších (km)
0,20

Dĺţka cyklotrás
(km)
0,00

Ďapalovce

2,00

0,00

0,00

Dlhé Klčovo

8,00

4,00

0,00

Hencovce

4,30

2,20

0,00

Holčíkovce

4,70

0,70

4,50

Kladzany

11,40

1,60

0,00

Kučín

5,30

1,80

0,00

Kvakovce

4,00

1,00

11,00

Majerovce

3,50

1,20

0,00

Malá Domaša

2,60

2,60

0,00

Niţný Hrabovec

4,70

0,80

0,00

Niţný Hrušov

6,00

1,50

0,00

Nová Kelča

3,50

3,00

2,50

Ondavské Matiašovce

3,50

0,00

0,00

Poša

4,00

1,10

0,00

Sedliská

4,26

2,20

0,00

Slovenská Kajňa

6,17

1,00

0,00

Štefanovce

1,10

0,00

0,00

Tovarné

2,50

0,49

0,00

Tovarnianska Polianka

0,40

0,00

0,00

Vyšný Kazimír

1,50

0,00

0,00

Ţalobín

2,00

0,00

0,00

SPOLU

89,93

25,39

18,00

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Dĺţka vybudovaných chodníkov pre peších je krajne nedostatočná, vzhľadom k urbanistickej
štruktúre obcí (prechod ciest I. – III. triedy). Ešte horší stav je v prípade výstavby siete
cykloturistických a cyklistických chodníkov. Prepojenie jednotlivých obcí by mohlo byť
pomerne efektívne práve vďaka cyklistickým chodníkom. A to nie len z hľadiska turistiky, ale
predovšetkým z hľadiska dochádzania za prácou.
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Tab. A24: Technická infraštruktúra v obciach územia.
Vybudovaný

Napojenosť

Vybudovaná

Napojenosť na

Verejná

Domové

Ţumpa,

verejný

na vodovod

verejná

kanalizáciu(%)

ČOV

ČOV

septik (%)

vodovod (%)

(%)

kanalizácia(%)

Benkovce

100

58

75

82

1

0

18

Ďapalovce

0

0

0

0

0

2

90

Dlhé Klčovo

100

90

90

30

1

1

69

Hencovce

100

79

100

89

1

0

9

Holčíkovce

40

29

0

0

1

0

100

Kladzany

100

100

100

100

1

0

0

Kučín

100

99

0

0

0

0

99

Kvakovce

0

0

0

0

0

1

99

Majerovce

100

80

0

0

0

1

99

Malá Domaša

100

90

100

90

1

0

10

N. Hrabovec

100

67

100

61

0

0

39

Niţný Hrušov

80

70

60

50

1

0

50

Nová Kelča

100

100

100

100

1

0

0

0

0

0

0

0

2

80

Poša

100

70

50

0

0

0

70

Sedliská

100

80

70

56

1

0

35

S. Kajňa

95

40

90

80

0

1

19

Štefanovce

0

0

0

0

0

1

75

Tovarné

90

80

100

80

1

0

20

T. Polianka

100

80

0

0

0

0

100

V. Kazimír

70

0

0

0

0

4

96

Ţalobín

100

55

20

25

1

1

74

SPOLU

76

58

48

38

11

1

57

Názov obce

O.Matiašovce

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Z hľadiska verejného vodovodu a kanalizácie je situácia v území priemerná (v porovnaní
s ostatnými regiónmi Slovenska). Vzhľadom na to, ţe sa územie nachádza bezprostredne
v kontakte s významnými zdrojmi vody (predovšetkým pitnej vody), okrem toho aj v kontakte
s rekreačnou oblasťou Domaša, je stav zabezpečovania pitnej vody a odkanalizovania územia
nevyhovujúci.
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Tab. A25: Plynofikácia územia.
Plynofikácia územia (%)

Napojenie domácností na plyn (%)

82

70

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Napojenie územia na plynofikačné siete je v priemere uspokojivé, avšak u niektorých obcí
(Ďapalovce, Holčíkovce, Nová Kelča a Štefanovce) sa plynofikácia neuskutočnila vôbec.
Tab. A26: Rodinné domy v území.
Počet rodinných domov

Trvalo obývané rodinné

(spolu)

domy

4 328

3 893

Neobývané rodinné domy

435

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 17: Rodinné domy v území.

Trvalo obývané rodinné domy

Neobývané rodinné domy

Z údajov si môţeme všimnúť pomerne veľké mnoţstvo neobývaných domov v území (viac
neţ 11%). Na jednej strane je to znak nízkeho stupňa rozvinutosti územia a odchodu
obyvateľov mimo neho. Na druhej strane (za predpokladu správnej intervencie) sa môţe
jednať o veľmi zaujímavý zdroj pre rozvoj ekonomickej aktivity (výrobné prevádzky, sluţby).
Tab. A27: Výstavba rodinných domov v území.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

počet

11

11

23

23

22

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014
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Graf 18: Výstavba rodinných domov v území.
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Výstavba rodinných domov v území je pomerne nízka. Výnimku tvoria snáď len lokality,
ktoré sú v bezprostrednej blízkosti rekreačnej oblasti Domaša. Tento zaujímavý ukazovateľ
v porovnaní s demografiou (počet obyvateľov, migrácia, veková štruktúra apod.) nás
upozorňuje na moţnosti rozvoja územia prostredníctvom podpory jednotlivých rozvojových
oblastí (cestovný ruch, šport, kultúra, spoločenský ţivot, technická infraštruktúra).
Podobne je tomu aj v prípade výstavby obecných bytov. V tomto prípade je najrozvinutejšou
obcou v území Malá Domaša, ktorá v období 2012 – 2014 vybudovala 35 bytov.
Tab. A28: Výstavba obecných bytov – bytových jednotiek.
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

počet

18

0

9

15

18

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Tab. A29: Odpadové hospodárstvo obcí územia.
Názov obce

mnoţstvo komunál-

Počet nelegálnych skládok

neho odpadu (ton/rok)
Benkovce

30,99

5

Ďapalovce

17,86

3

Dlhé Klčovo

597,80

0

Hencovce

93,02

1

Holčíkovce

1 238,39

0

47

Kladzany

56,69

2

Kučín

83,77

2

Kvakovce

211,00

0

Majerovce

26,45

3

Malá Domaša

45,00

0

Niţný Hrabovec

236,37

6

Niţný Hrušov

265,00

0

Nová Kelča

102,75

1

Ondavské Matiašovce

43,92

2

Poša

28,00

2

Sedliská

108,40

2

Slovenská Kajňa

82,42

0

Štefanovce

8,67

0

Tovarné

142,90

3

Tovarnianska Polianka

12,06

0

Vyšný Kazimír

24,25

0

Ţalobín

48,76

0

SPOLU

3 504,46

32

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Všetky obce zabezpečujú separovaný zber odpadov (plasty, papier, sklo, textil, nebezpečný
odpad, elektronický šrot, jedlé oleje). Obecné kompostovisko má len obec Sedliská a zberný
dvor odpadov má len obec Malá Domaša.
Občianska vybavenosť
Pošta je v 8 obciach územia - Holčíkovce, Niţný Hrabovec, Niţný Hrušov, Nová Kelča,
Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné a Ţalobín.
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Čerpacia stanica pre automobily je len od roku 2015 v jednej lokalite – v katastri obce
Holčíkovce. Pribliţne 60% obcí má poţiarnu zbrojnicu. Policajná stanica je vo dvoch
obciach - Niţný Hrabovec a Slovenská Kajňa.
Zdravotné strediská sa nachádzajú v obciach Holčíkovce (všeobecný lekár, stomatológ),
Niţný Hrabovec (všeobecný lekár, pediater, stomatológ), Slovenská Kajňa (všeobecný lekár,
stomatológ) a Tovarné (všeobecný lekár, stomatológ). Jediná lekáreň je Niţnom Hrabovci.
Najväčším poskytovateľom sociálnych sluţieb v území je Centrum sociálnych sluţieb
AMETYST v Tovarnom s kapacitou 180 klientov (zriaďovateľ VÚC Prešovský samosprávny
kraj). Okrem toho v sociálnych sluţbách funguje denný stacionár pre seniorov v Dlhom
Klčove, opatrovateľská sluţba sa poskytuje v piatich obciach, komunitné centrá sú
v Benkovciach a v Malej Domaši, zariadenie núdzového bývania v Hencovciach.
Domy smútku sú vybudované vo všetkých obciach s výnimkou dvoch najmenších obcí
Štefanovce a Tovarnianska Polianka. V obci Tovarnianska Polianka sa nenachádza ani
kultúrny dom. Všeobecne môţeme konštatovať, ţe technický stav kultúrnych domov nie je
dobrý. Vo všeobecnosti priestory pre kultúrne, komunitné a spoločenské aktivity obyvateľov
takmer úplne chýbajú alebo sú nevyhovujúce. Obce Benkovce, Dlhé Klčovo, Hencovce
a Niţný Hrušov vydávajú vlastné tlačoviny – časopisy.
Športoviská a ihriská sa nachádzajú takmer vo všetkých obciach, nachádzajú sa tu tri
multifunkčné ihriská, tri tenisové ihriská, štyri volejbalové ihriská a štyri asfaltové ihriská.
Najviac športovísk je v rekreačnej oblasti Domaša
V obciach Holčíkovce, Niţný Hrušov, Sedliská, Tovarné a Vyšný Kazimír sa nachádzajú
amfiteátre, v obciach Tovarné a Niţný Hrabovec sa nachádzajú parky. To môţeme
povaţovať za veľmi málo, vzhľadom k počtu obcí a počtu obyvateľov.
Všetky obce majú takmer plne funkčné verejné osvetlenie, funkčný obecný rozhlas
a napojenie obecných budov a škôl na internet. V území sú vyhovujúce telekomunikačné
siete a siete mobilných operátorov, vo všetkých obciach sú kvalitné rozvody vďaka
optickému káblu, ktorý prechádza celým územím.
V obciach Hencovce, Kladzany, Kvakovce, Malá Domaša, Niţný Hrabovec, Niţný Hrušov,
Sedliská a Tovarné je inštalovaný bezpečnostný kamerový systém.
Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja majú všetky obce územia, aj keď v rôznej
kvalite spracovania. Väčšina z nich je aktualizovaná práve v rokoch 2014 a 2015. Územnoplánovacou dokumentáciou disponujú všetky obce okrem obcí Ondavské Matiašovce,
Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vyšný Kazimír a Ţalobín. Veľká časť územia
doteraz zoskupená v Zdruţení obcí pod hradom Čičva disponuje aj spoločným plánom
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hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007 – 2015. Okrem toho majú obce Dlhé Klčovo, Malá
Domaša, Sedliská a Ţalobín spracované aj komunitné plány sociálnych sluţieb.
ROEP majú všetky obce, komasácia však prebehla len v obciach Kladzany a Hencovce.
Tab. A30: Voľné budovy v obciach územia vhodné pre ekonomické vyuţitie.
Názov obce

Názov/ druh stavby, stav

Benkovce

2 maštale PD, chátrajúce
budova ZŠ prízemie, zachovalý

Ďapalovce

17 rodinných domov

Hencovce

2 priemyselné haly HM Systém, zachovalé

Holčíkovce

Dom sluţieb, poškodený
výrobný objekt (súkromný), zachovalý

Kladzany

včelín, chátrajúci

Kvakovce

3 maštale PD, 1 zachovalá + 2 chátrajúce
Hotel SAD, chátrajúci

Niţný Hrabovec

kaštieľ, poškodený
kúria, poškodená
sklady a maštale bývalého JRD, poškodené

Niţný Hrušov

nákupné stredisko, nevyhovujúci

Nová Kelča

Hotel Bukóza, chátrajúci

Ondavské Matiašovce

1 maštaľ PD, chátrajúca
1 hala PD, zachovalý

Poša

2 maštale PD, poškodené

Sedliská

mlyn, zachovalý
krypta, vyţaduje rekonštrukciu
sklady lesov SR, zachovalé

Tovarné

kaštieľ, zachovalý
budovy PD, poškodené
bývalá MŠ, poškodená

Tovarnianska Polianka

3 maštale PD, poškodené
1 sklad PD, zachovalý

Ţalobín

výrobná hala, chátrajúca

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014
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Pri analýze sme sa zamerali predovšetkým na budovy a objekty potenciálne vyuţiteľné pre
poľnohospodárske a remeselné činnosti. Sumár samozrejme neobsahuje všetky objekty
územia (napr. neobývané rodinné domy a malé hospodárske budovy), keďţe tých je omnoho
viac. Pri individuálnom a konkrétnom zhodnotení všetkých uvedených objektov bolo
konštatované, ţe sú veľmi vhodné pre ďalšiu poľnohospodársku činnosť, resp. činnosť
spojenú s diverzifikáciou poľnohospodárskej činnosti alebo činnosť spojenú s vidieckym
cestovným ruchom.
Zamestnanosť a ekonomická aktivita
Zamestnanosť v území je sústredená väčšinou do výrobných podnikov okresu, a teda tu je aj
najviac pracovných príleţitostí, čo predstavuje perspektívu zvyšovania zamestnanosti
v závislosti na rozvoji týchto podnikov a podnikania ako takého. K hlavným odvetviam
priemyslu v regióne patria drevársky a textilný priemysel. Drevársky reprezentuje najmä
BUKÓZA HOLDING a.s.. Predmetom činnosti tejto spoločnosti je spracovanie tvrdého dreva
a výroba celulózy. Rozhodujúcimi zamestnávateľmi v oblasti textilného priemyslu sú M.I.S.
SLOVAKIA, s.r.o., MAPIER PRODUCTION, s.r.o., FAVEO HEALTHCARE s.r.o. a ďalšie
menšie subjekty. V oblasti strojárskeho priemyslu pôsobí MTH REMONT, s.r.o., ktorá sa
zaoberá vývojom, konštrukciou a výrobou strojov a zariadení pre opravy a údrţbu
ţelezničných tratí. Stavebníctvo a výrobu stavebných materiálov reprezentujú viacerí strední
podnikatelia (BETPRES, s.r.o., LIGNUM CD, s.r.o., GRUND, s.r.o.). V oblasti výroby
plastov je významnou firma LPH, s.r.o., vyrábajúca výrobky z plastov a spolupracujúca
s viacerými aj zahraničnými partnermi. Potravinársku výrobu v regióne zastupuje čokoládovňa Eva, s. r. o. Niţný Hrušov. Nárast zamestnanosti prostredníctvom rozvoja malého
a stredného podnikania je nedostatočný s ohľadom na prebytok pracovných síl na trhu práce v
okrese. Nové a ani rozvíjajúce sa podnikateľské aktivity ţivnostníkov, malých a stredných
podnikateľov nedokáţu absorbovať počty nezamestnaných, ktoré produkuje reštrukturalizácia
a racionalizácia prebiehajúca u veľkých zamestnávateľov. V značnej miere to negatívne
ovplyvňuje nedostatok disponibilných zdrojov na rozvoj malého a stredného podnikania, či uţ
vo forme vlastných finančných zdrojov, úverových investičných či neinvestičných zdrojov,
ale aj nedostatok zdrojov na rozvoj nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
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Tab. A31: Vývoj nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou (2010 – 2014).
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Počet EN

1 512

1 553

1 316

1 263

1 156

Zdroj: UPSVaR SR 2014

Graf 19: Vývoj nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou (2010 – 2014).
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Situáciu na trhu práce a vzájomnú kontinuitu vývoja zamestnanosti a nezamestnanosti
v okrese ovplyvňujú najmä nasledujúce skutočnosti: (i) monoštruktúrny charakter
priemyselnej základne okresu, ktorá je tvorená prevaţne drevospracujúcim a textilným
priemyslom, (ii) organizačné zmeny v niektorých zamestnávateľských subjektoch (SAD,
VVaK, Telekomunikácie, VÚB, Lesy SR), pri ktorých dochádza k rušeniu závodov na úrovni
okresu a k ich organizačnému začleneniu pod riaditeľstvo v inom okrese, negatívne pôsobia
na stav zamestnanosti v dotknutých subjektoch, (iii) skracovanie doby, na ktorú
zamestnávatelia uzatvárajú pracovné zmluvy pri pracovnom pomere na dobu určitú, a to aj pri
tzv. sezónnych prácach, (iv) prísne kritériá bánk pri poskytovaní úverov, (v) zniţovanie
zamestnanosti u malých a stredných podnikateľov, ktorí riešia svoju nepriaznivú ekonomickú
situáciu zniţovaním počtu zamestnancov, (vi) vysoký počet evidovaných nezamestnaných
a ich nepriaznivá štruktúra spomaľujú ich skoré zaradenie do pracovného pomeru a (vii)
pomalé tempo pri vytváraní nových pracovných miest v regióne. Jednou z priorít rozvoja
mesta Vranov nad Topľou je aj zriadenie priemyselného parku na rozlohe minimálne 30 ha,
vybaveného kompletnými inţinierskymi sieťami, pešími a cestnými komunikáciami
s moţnosťou priameho napojenia na hlavný cestný ťah, dostatkom parkovacích plôch.
Úspešná realizácia tohto projektu môţe znamenať vytvorenie nových pracovných príleţitostí
a priamo ovplyvní zamestnanosť nielen v meste, ale v celom regióne.
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Priemysel
Priemyselná základňa je tvorená priemyslom výroby celulózy a rozsiahlej drevárskej výroby,
textilným priemyslom, stavebným priemyslom a priemyslom výroby stavebných hmôt a je
koncentrovaná v okresnom meste alebo v jeho blízkom okolí. Zastúpený je aj priemysel
strojársky, potravinársky a výroba plastov. Z pohľadu rozvoja mesta a okresu je dôleţitá
reštrukturalizácia a modernizácia hlavne v drevospracujúcom a textilnom priemysle, ktoré
najviac ovplyvňujú situáciu v okrese.
Poľnohospodárstvo
V poľnohospodárstve sa v posledných 10 rokoch zamestnanosť neustále zniţuje. Stav
zamestnaných tu počas roka značne kolíše, čo je zapríčinené hlavne sezónnosťou
poľnohospodárskej výroby. Efektívnosť poľnohospodárskej výroby je naďalej nízka, a to
dôsledkom nízkych nákupných cien, nezabezpečením odbytu, nedostatkom voľných
finančných zdrojov, zdraţovaním vstupov do výroby a zaťaţením starých blokov úverov.
Váţnym problémom je aj moţnosť potenciálnych farmárov zabezpečiť si dostatok pôdy pre
svoju činnosť. Územie má veľké rezervy vo vyuţívaní disponibilných činiteľov.
Tab. A32: Štruktúra obyvateľov územia z hľadiska ekonomickej aktivity.
pracujúci pracujúci
osoby na
nezamest študenti
(okrem dôchodcovi rodičovskej
naní
stredných
dôchodco
a
dovolenke
škôl
v)

5 991

116

491

1 237

876

študenti
vysokých
škôl

586

osoby v dôchodco nezisten
domácn
via
é
osti

166

3 156

782

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Graf 20: Štruktúra obyvateľov územia z hľadiska ekonomickej aktivity.
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Tab. A33: Miera evidovanej nezamestnanosti okresu Vranov nad Topľou.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

%

19,68

22,89

24,02

23,25

21,25

Zdroj: UPSVaR SR 2014

Tab. A34: Počet uchádzačov o zamestnanie okresu Vranov nad Topľou.
veková kategória

2010

2011

2012

2013

2014

15-24 r.

1 872

1 975

2 416

2 105

1 924

25-34 r.

2 567

2 718

2 767

2 547

2 469

35-49 r.

3 134

3 362

3 565

3 292

3 255

50 r. a viac

1 803

1 975

1 945

1 964

1 988

SPOLU

9 376

10 030

10 693

9 908

9 636

Zdroj: UPSVaR SR 2014

Tab. A35: Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie okresu Vranov n. T.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

počet

5 432

5 419

6 292

6 450

6 147

Zdroj: UPSVaR SR 2014

Tab. A36: Počet SHR a SZČO v území.
Názov obce

Počet SHR

Počet SZČO

Benkovce

0

15

Ďapalovce

2

9

Dlhé Klčovo

3

27

Hencovce

1

33

Holčíkovce

0

74

Kladzany

0

18

Kučín

0

13

Kvakovce

0

41

Majerovce

0

18

Malá Domaša

0

10

Niţný Hrabovec

2

40
54

Niţný Hrušov

2

30

Nová Kelča

1

37

Ondavské Matiašovce

2

12

Poša

1

6

Sedliská

0

43

Slovenská Kajňa

0

23

Štefanovce

0

1

Tovarné

3

33

Tovarnianska Polianka

3

3

Vyšný Kazimír

2

7

Ţalobín

0

8

SPOLU

22

501

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Údaje o ekonomickej aktivite, obzvlášť o počte SZČO v území, pokladáme za kľúčové, keďţe
poukazujú na potenciálnu absorbčnú schopnosť územia implementovať stratégiu. S počtom
vyše 500 podnikateľov – SZČO môţeme hovoriť o slušnom základe pre rozvoj ekonomickej
aktivity územia za predpokladu účinnej a efektívnej podpory. Počet súkromne hospodáriacich
roľníkov – SHR v území je pomerne nízky, je však potrebné podotknúť, ţe väčšina
obyvateľov aktívnych v poľnohospodárskej činnosti nemá štatút SHR z rôznych dôvodov.
Tab. A37: Zamestnanie v území v jednotlivých odboroch.
Odvetvie
Ťaţba
nerastných
surovín
Stavebníctvo
Verejná správa a
obrana, povinné
soc. zabezpečenie
Veľkoobchod
a maloobchod

Počet

Odvetvie

14 Priemyselná
výroba
890 Doprava, spoje,
skladovanie
231 Školstvo

323 Hotely
a reštaurácie

Počet

Odvetvie

1 654 Výroba a rozvod
elektriny, plynu
a vody
133 Peňaţníctvo
a poisťovníctvo
218 Zdravotníctvo
a sociálna
starostlivosť
154 Cestovný ruch sluţby

Počet
123

147
177

27

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014
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Graf 21: Zamestnanie v území v jednotlivých odboroch.

Ťažba nerastných surovín
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
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Hotely a reštaurácie
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Priemyselná výroba
Stavebníctvo
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Veľkoobchod a maloobchod
Cestovný ruch - služby
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Je evidentné, ţe najviac pracovných miest v území poskytujú priemyselné prevádzky
a stavebníctvo. Popritom nebolo moţné sumarizovať pracovníkov v poľnohospodárstve, a to
z dôvodu vysokej sezónnosti práce, ako aj z dôvodu minimálnych počtov udaných
z jednotlivých obcí územia. Tento stav je doslova alarmujúci. Z hľadiska rozvoja cestovného
ruchu a s ním súvisiacich sluţieb môţeme údaj zamestnaných v hotelových sluţbách
a stravovaní povaţovať za vcelku pozitívny. Pri jednoznačnej kategórii – sluţby v cestovnom
ruchu má však údaj veľmi nízku hodnotu. Je to evidentne spôsobené hlavne nízkou
profesionalizáciou týchto sluţieb (viď ďalšia časť analýzy - cestovný ruch), kedyposkytovanie
sluţieb predovšetkým v rekreačných strediskách Domaše nie je často oficiálne a tak sa
k presnému údaju nie je moţné dopracovať. Podľa kvalifikovaných odhadov sa však jedná
o mnohonásobne vyššie počty.

Tab. A38: Majetok obcí územia (súčasná účtovná hodnota v €).
Názov obce

Hodnota majetku

Názov obce

Hodnota majetku

Benkovce

1 828 937 Niţný Hrušov

Ďapalovce

281 418 Nová Kelča

578 707

Dlhé Klčovo

834 130 O. Matiašovce

414 010

2 705 003

Hencovce

1 117 416 Poša

Holčíkovce

1 775 967 Sedliská

1 155 845

938 000 S. Kajňa

1 045 050

Kladzany

827 276
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Kučín

729 529 Štefanovce

126 294

Kvakovce

165 749 Tovarné

704 283

Majerovce

145 228 T. Polianka

Malá Domaša

1 211 871 Vyšný Kazimír

Niţný Hrabovec

2 029 316 Ţalobín

25 000
244 227
1 652 624

SPOLU: 20 535 880
Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Tab. A39: Vyčíslenie a štruktúra nehnuteľného majetku v území.
Obecné

Kultúrn

Poţiarne

Domy

Základné

Materské

Poľnoh.

úrady

e domy

zbrojnice

smútku

školy

školy

pôda

6 660 441

502 432

123 394

1 444 697

4 460 765

1 461 758

771 280

Iné*
2 744 289

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

*Iné: nájomné byty, kotolne, garáţe, chodníky, ihriská, drobné stavby, automobily, stroje,
ostatné objekty (napr. kaštieľ, múzeum, zdravotné stredisko)
Cestovný ruch
Centrom rozvoja cestovného ruchu v území je rekreačná oblasť Domaša. Okolitá krajina je
nádherná v kaţdom ročnom období. Vodnú nádrţ Domaša, ktorá leţí v oblasti bez
znečisťujúceho priemyslu, lemujú zdravé listnaté a zmiešané lesy. Priam volajú na nespočetné
turistické trasy, počas ktorých si istotne príde na svoje vášnivý zberateľ húb a iných lesných
plodov. V blízkom okolí sa nachádza mnoţstvo zaujímavých cieľov a trás nielen pre
priaznivcov turistiky, ale vybrať tú svoju si môţu aj náročnejší cykloturisti. Atraktivita
a výnimočnosť Domaše, okrem pekného prostredia a tichých zákutí, spočíva predovšetkým
v čistej vode so samočistiacou schopnosťou, v ktorej sa darí 23 druhom rýb (kapor, šťuka,
zubáč, sumec, jalec a iné). Domaša patrí medzi najteplejšie priehrady na Slovensku.
Optimálna klíma a teplota vody v priemere 23º C zabezpečujú príjemné kúpanie v čistej vode
od júna do polovice septembra. Vynikajúce podmienky tu nájdu milovníci windsurfingu,
rekreačných športov a rybolovu. Pri vodnej nádrţi Veľká Domaša sa nachádza mnoţstvo
ubytovacích moţností skutočne pre kaţdého. Návštevníci si môţu vybrať ubytovacie
zariadenie rôznej kvalitatívnej úrovne – komfortný hotel, útulný penzión alebo väčšiu chatu,
prípadne ubytovanie v chatkách a kempoch. Brehy nádrţe poskytujú priestor piatim
rekreačným strediskám: Dobrá, Poľany - Monika, Holčíkovce - Eva, Nová Kelča - Krym
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a Valkov - Tíšava. Kaţdé stredisko je zaujímavé niečím iným, všetky však poskytujú
upravené pláţe, poţičovne športových potrieb, ihriská, reštaurácie a občerstvenia. Po
príjemne strávenom dni si rekreanti prídu na svoje aj večer. Vo väčšine stredísk, najmä
v letných mesiacoch, pulzuje rušný nočný ţivot spojený s diskotékami a rôznymi kultúrnymi
podujatiami.
Dobrá. Stredisko ponúka návštevníkom moţnosť celoročnej rekreácie. Nachádza sa v zátoke
na západnom brehu Domaše. Scenéria okolo priehradného jazera je jednou z najkrajších.
Sluţby poskytuje viacero ubytovacích a stravovacích zariadení. Je tu moţnosť stanovania
a kempovania. K dispozícii sú pláţové a detské oddychové ihriská. Dobrá je východiskom
značených turistických chodníkov. Milovníci turistiky a hubárčenia si prídu na svoje pri
prechádzkach po lesných pahorkoch a chrbtoch lemujúcich brehy vodnej plochy. Rybári tu
nájdu zákutia ideálne na lov rýb. Do 90-tych rokov bol v zimných mesiacoch atraktívnym
lákadlom pre lyţiarov lyţiarsky svah s vlekom. V súčasnosti však lyţiarske stredisko
nefunguje, keďţe vlek vyţaduje úplnú rekonštrukciu. Problémom je tieţ tieţ odber vody
z Domaše na prípadné zasneţovanie. Okolitý terén je vhodný aj pre lyţiarsku turistiku.
Poľany – Monika. Najstaršie rekreačné stredisko na Domaši s najväčšou pláţou
a autokempingom. Okrem pláţe s dobrým prístupom do vody i pre malé deti ponúka stredisko
aj ihriská na pláţový volejbal, tenisové kurty a poţičovňu vodných bicyklov. Je tu niekoľko
ubytovacích a stravovacích zariadení od bufetov priamo na pláţi aţ po jedálne, ubytovacie
kapacity a herne. Kaţdoročne sa tu uskutočňujú jachtárske preteky.
Holčíkovce – Eva. Stredisko je vyhľadávané najmä rodinami s malými deťmi. Nachádza sa
tu autokemping, verejné táborisko, chatová osada, poţičovňa športových potrieb, parkovisko
a niekoľko reštauračných zariadení. Pláţ je piesočná. Návštevníci moţnosť vyuţiť tenisový
kurt, nohejbalové/volejbalové ihrisko a sluţby Slovenskej asociácie windsurfingu. Najväčším
ubytovacím zariadením je hotel Zátoka. Sú tu výborné podmienky pre rybolov. K dispozícii je
rybárska chatka. V miestnom prírodnom amfiteátri sú v letnej sezóne organizované rôzne
súťaţe s bohatými sprievodnými akciami.
Nová Kelča - Krym. Dobrým tipom pre windsurferov a stanujúcu mládeţ je umelá pláţ
s kamennou hrádzou v stredisku Nová Kelča. Rozsiahle rekreačné stredisko leţí na
východnom brehu Domaše. Ponúka návštevníkom rôzne formy relaxu – opaľovanie na
vynovenej piesočnej pláţi, pláţové športy, tenis, tobogán či poţičovňu vodných bicyklov.
Samozrejmosťou je kúpanie, člnkovanie a potápanie. Sú to ideálne podmienky na
windsurfing, pre záujemcov tu pôsobí škola windsurfingu. Autokemping na polostrove Krym
s moţnosťou napojenia na elektrický prúd je vyhľadávaný najmä rybármi.
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Valkov – Tišava. Jedno z najčistejších a najväčších rekreačných stredísk pri Domaši. Nájdete
ho na západnom brehu vodnej nádrţe. Tradične sa tu konajú rôzne spoločenské akcie ako
súťaţe MISS DOMAŠA. Okolie je známe tým, ţe hubári sa málokedy vracajú s prázdnym
košíkom. Upravená pláţ a čistá voda, ktorá dosahuje v lete teplotu minimálne 22º C,
poskytuje veľmi dobré podmienky na vodné športy, predovšetkým kúpanie, potápanie,
člnkovanie či windsurfing. Táto časť Domaše je miestom kapitálnych rybárskych úlovkov.
Tab. A40: Ubytovacie sluţby v území.
Názov obce

hotel -

penzión

turistická chatová ubytovanie
ubytovňa oblasť

motel

záhradkár kemping

na súkromí ska oblasť

Benkovce

0

0

0

0

1

0

0

Holčíkovce

1

2

2

3

0

0

3

Kvakovce

2

0

1

1

1

0

1

Majerovce

0

0

0

0

0

1

0

Nová Kelča

0

1

3

1

5

0

1

O. Matiašovce

0

0

0

0

0

1

0

Slov. Kajňa

0

0

0

0

0

1

0

Vyšný Kazimír

0

1

0

1

5

0

0

SPOLU

3

4

6

6

12

3

5

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Z uvedeného vyplýva relatívna vybudovanosť sluţieb ubytovania v území (predovšetkým
v rekreačnej oblasti Domaša). Treba však akcentovať, ţe aj napriek podrobnému
dotazníkovému šetreniu sa nepodarilo ku spokojnosti kompletizovať údaje týkajúce sa počtu
zariadení a lôţok ubytovania na súkromí, keďţe tento typ sluţby sa poskytuje zväčša
nelegálne, bez registrácie, poplatkov a pod. Najväčší podiel „šedého“ ubytovania je spojený
s prenájmom súkromných objektov - chát pri Domaši, ktorý je v podstate nekontrolovateľný.

Tab. A41: Najvýznamnejšie ubytovacie zariadenia (spojené so sluţbami stravovania)
v okrese Vranov nad Topľou.
Názov zariadenia

lokalizácia

Sluţby stravovania

Sluţby ubytovania

Zelená lagúna

RO Domaša - Dobrá

hotel, chatky

Hotel Domaša

RO Domaša - Dobrá

plná penzia,
polpenzia, denný bar
plná penzia, reštau-

v 2 a 4 post. izbách
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Hotel Dobrá

RO Domaša - Dobrá

Fragopolis
Dobranská zátoka
Reštaurácia Koliba

RO Domaša - Dobrá
RO Domaša - Dobrá
RO Domaša Poľany
RO Domaša Poľany
RO Domaša Poľany

Hotel Ventus
Atlantis

Hotel Zátoka

RO Domaša Holčíkovce

Camping Poľany

RO Domaša Poľany

Autocamping
Krym
Penzión Opál
Bilíkova chata

RO Domaša - Nová
Kelča
Zámutov
Zámutov

Penzión
Agrokondor
Škola v prírode
Juskova Voľa
Turistická ubytovňa
Hermanovce n. T.
Hotel Patriot

Zámutov
Juskova Voľa
Slanské vrchy
Hermanovce nad
Topľou
Vranov nad Topľou

rácia, pizzeria, tera-sa,
bufet 44 miest
denný bar 80 miest
plná penzia, polpenzia
plná penzia, bufet
podávanie celodennej
stravy
denný bar 22 miest
zabezpečené mimo
zariadenia, plná
penzia
v reštaurácii hotela
plná penzia,
polpenzia,
v stravovacích
zariadeniach v
blízkosti campingu
plná penzia, denný bar
plná penzia na
objednávku
plná penzia, denný bar
priamo v zariadení,
plná penzia,
polpenzia, bufet
v reštaurácii hotela

a apartmánoch
2,3,4 –posteľové
izby,
38+10 miest,
66 miest

2-posteľové izby,
apartmány
2,3,4-posteľové izby,
apartmány,
40 miest, 2posteľové izby,

38 miest
3-posteľové izby
2, 3-posteľové izby,
apartmány
80 miest, 3- a 8posteľové izby
50 miest
2-posteľové izby,
apartmány,

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Z uvedeného vyplýva, ţe c. 70% najvýznamnejších ubytovacích a stravovacích zariadení sa
nachádza v území MAS.

Tab. A42: Ostatné sluţby v území.
Reštaurácia

pohostinstvo krčma - bar

21

30

predajňa s
potravinárskym
tovarom
43

predajňa s
nepotravinárskym
tovarom
12

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014
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Tab. A43: Občianske zdruţenia a partnerstvá v území.
Názov obce
Benkovce
Ďapalovce
Dlhé Klčovo
Hencovce
Holčíkovce

Občianske zdruţenia
Občianske zdruţenie - Komunitné
centrum
Ondalík
Štekajúci hrdinovia - Barking heroes
Zdruţenie účastníkov pozemkových
úprav Dlhé Klčovo
Rodičovské zdruţenie pri Cirkevnej
škole Jána Pavla II. Hencovce
Rodičovské zdruţenie pri Základnej
škole Holčíkovce
Prešovské zdruţenie regionálneho
rozvoja
OZ Kladzany 21

Kladzany
Kučín
Kvakovce

Malá Domaša

Nová Kelča

Niţný Hrabovec
Niţný Hrušov
O. Matiašovce
Poša
Sedliská

Slovenská Kajňa
Tovarné
Vyšný Kazimír
Ţalobín

partnerstvá

PL - Obec Niebiesczany
CZ - Hroznova Lhota

PL - Gmina Zarszyn

IT – Di Cassaro
CZ – Tešetice
PL – Gmina Lukowica
LT – Skede

Občianske zdruţenie Cesta ţivota
FIT - zdruţenie pre zdravší ţivot
PL - Uscie Gorlickie
OZ SERDIKA
Zdruţenie chatárov a rekreantov
Domaše
Občianske zdruţenie - NADARA
PL - Myczkowce
Zdruţenie Domaša 2000
PL - Gmina Solina
Stephanus
PRÍRODA ŠKOLOU
Regionálne zdruţenie Veľká Domaša
S rukou v ruke
Občianske zdruţenie Hrabovka
Občianske zdruţenie ONDAVA
Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami
STOP trojuholníku smrti !
PL - Liszna
Občianske zdruţenie Ruţa
OZ Pro futuro hradu Čičva
PL - Gmina Zamość
Komunitné zdruţenie Sedliská
CZ - Pohledec
HU - Repás Huta
Občianske zdruţenie pri ZŠ Slovenská
Kajňa s elokovanou triedou
v Kvakovciach
PL - Gmina Iwonicz-Zdrój
PL – Mostky
Ternečhave
PL - Kostarowce

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

61

Tab. A44: Pravidelné spoločenské, kultúrne a športové podujatia v území.
Názov obce

Benkovce

Ďapalovce

Dlhé Klčovo

Hencovce

Holčíkovce

Kladzany

Kučín

Kvakovce

Majerovce
Malá Domaša

Spoločensko-kultúrne podujatia

Športové podujatia

Deň matiek
Deň detí
Mesiac úcty k starším
Posedenie pri stromčeku
Silvester
Deň matiek
Deň detí
Mikuláš
Silvester
Šaffova ostroha (festival TĽK)
Talenty
Stavanie mája
Mesiac úcty k starším
Vianočná koleda
Fašiangy
Mikuláš
Deň matiek
Jánske ohne
Súťaţ vo varení guľášu
Úcta k starším
Mikuláš
Deň matiek
Úcta k starším
Mikuláš
Rozlúčka so starým rokom
Deň matiek
Úcta k starším
Mikuláš
Vianočná akadémia
KĽUD
Karneval
Európsky deň rodičov
Rodičovský ples
Deň matiek
Deň detí
Deň otcov
Úcta k starším
Mikuláš
Deň detí
Jánske dni
Mesiac úcty k starším
Mikuláš
Mikuláš
Mesiac úcty k starším
Ţivotné jubileá občanov a prijímanie
novorodencov
Deň matiek

Zimný výstup na Inovec
Volejbalový turnaj

Futbalový turnaj mládeţe

Stolnotenisový turnaj o pohár
starostu obce
Uličkový futbalový turnaj
o pohár starostu obce
Tenisový turnaj o pohár
starostu obce
Športový deň detí
Futbalový pouličný turnaj
Šípkový turnaj
Stolnotenisový turnaj
Nohejbalový turnaj
Turnaj o pohár starostu obce

Stolnotenisový turnaj
Výstup na Brekov
Výstup na Čičvu

Stolnotenisový turnaj
Nohejbalový turnaj
Pouličný futbalový turnaj

Stolnotenisový turnaj
MR minifutbalový turnaj
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Niţný Hrabovec

Niţný Hrušov

Nové Kelča

Ondavské
Matiašovce

Poša

Sedliská

Slovenská Kajňa

Štefanovce
Tovarné

Úcta k starším
Obecno-farský ples
Deň matiek
Stavanie mája
Špivanočky mojo
Úcta k starším
Mikuláš
Vianočná akadémia
Zemplínska ostrá kosa
Deň matiek
Deň detí
Poţiarnická súťaţ o pohár starostu
Hrušovské folklórne slávnosti
Súťaţ vo varení guľášu a zručností
Po hrušovských mohylách
Mesiac úcty k starším
Mikuláš
Vianočná besiedka
Deň matiek
Deň detí
Úcta k starším
Mikuláš
K výročiu prvej písomnej zmienky
Deň matiek
Úcta k starším
Dni chleba
Vianočná akadémia
Deň matiek
Deň detí
Jánske folklórne slávnosti
Úcta k starším
Slávnosti remesiel
Cyrilometodejské slávnosti
Stavanie mája
Deň detí
Mesiac úcty k starším
Mikuláš
Silvester
Zabíjačkové hody
Kajňanské fašiangy
Karneval
Deň matiek
Úcta k starším
Mikuláš
Silvester
Deň detí
Deň matiek
Mikuláš
Vianočná akadémia
Karneval

Stolnotenisový turnaj
Memoriál Vincenta Valča
(futbal)

Pouličný futbalový turnaj
Stolnotenisový turnaj
Softtenisový turnaj

DHZ Pohár starostky obce
Memoriál Jána Bednára

Uličkový turnaj
Športové popoludnie
dôchodcov
Stolnotenisový turnaj
Futbalový turnaj
Športové dni Pohledec –
Sedliská
Stolnotenisový turnaj
Výstup na 101 hradov

Kajňanská desiatka

Stolnotenisový turnaj

Výstup na 101 hradov
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Tovarnianska
Polianka
Vyšný Kazimír

Ţalobín

Valentínsky ples
Veľkonočná kraslica
Deň matiek
Deň detí
Juniáles
Chovateľské burzy
Deň Továrňanov
Mesiac úcty k starším
Mikuláš
Vítanie Nové roka
Deň detí + Deň otcov + Deň matiek
Mikuláš
Fašiangový ples
Deň detí
Jánske ohne
Mesiac úcty k starším
Mikuláš
Silvestrovská zabíjačka
Deň matiek
Stretnutie s dôchodcami
Mikuláš v obci

a zámkov
Nočná hra deti

Turistický pochod
Stolnotenisový turnaj

Futbalový turnaj
Stolnotenisový turnaj

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014

Tab. A45: Významné osobnosti územia.
Názov obce

Benkovce

Dlhé Klčovo

Hencovce
Kladzany
Kučín
Niţný Hrabovec
Niţný Hrušov
Ondav. Matiašovce

významní rodáci

remeselníci, umelci

Ján Bilý - dekan VŠ Zvolen
Štefan Ješko - lekár v USA

Ján Nazad – umel. Rezbár
Milan Butala - technický
drevorezbár, maliar
Anna Kuţmová - kraslíce
Miroslav Maľar – maliar

Páter Janok - redemptorista, VŠ
učiteľ
Páter dr. Janok – redemptorista
Andrej Staško – VŠ profesor
Andrej Kmec - partizán, bojovník
v 1. čsl. armáde
Juraj Bak – páter
Slavomír Durkaj – maliar
Štefan Lukačin – gynekológ
Anna Draganová – maliarka
Vincent Bak – gynekológ
Milan Krajňák – rezbár
Miroslav Maťaščík - projektant
mostných konštrukcií
Helena Hajníková - operná speváčka
v Kanade
o. dr. Ján Mastiliak PhD. redemptorista
Anna Lesnayi - maliarka
Milan Goroľ – maliar, rezbár
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Poša

Sedliská
Slovenská Kajňa
Tovarné
Vyšný Kazimír

Juraj Kolesár - VŠ profesor
Mikuláš Vasiľ - spevák, tanečník,
Miron Malý - VŠ profesor, primár
NRC Kováčová
Juraj Gradoš - šéfredaktor časopisu
Slovo
František Barkóci - Ostrihomský
arcibiskup
Jaroslav Tomko – VŠ učiteľ
Mária Csontová – VŠ profesor
Štefan Kasarda – spisovateľ
Ľudovít Dostál - botanik
Ján Grotkovský – akad. maliar

Michal Kanaloš – korytár
Ján Kičina - kováč (neţijúci)
Andrea Kováčová - tanečníčka

Zdroj: Databáza MAS Pod hradom Čičva 2014
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3.2. SWOT analýza
Tabuľka č. 2: SWOT
Oblasť
Poľnohospodárstvo

Silné
stránky
*Vysoká bonita
pôd v území
*Dobré
klimatické
podmienky pre
poľnohospodárst
vo v území
*Existujúca
materiálnotechnická
základňa
poľnohospodáro
v
*Fungujúce
ovčie a iné
farmy zamerané
na chov v území
*Dostatok
voľnej
pracovnej sily
pre
poľnohospodárst
vo
*SHR
a podnikatelia
v poľnohospodá
rstve v území
*Silná tradícia
poľnohospodárst
va v regióne
*Zvyšujúci sa
dopyt po
domácich a
zdravých
produktoch
poľnohospodárst
va
*Existuje predaj
kvalitných
poľnohospodárs
kych produktov
*Fungujúca
poľnohospodárs
ka SŠ v území
(Čaklov)

Slabé
stránky
*Prerušená
tradícia
rodinného
poľnohospodárst
va v regióne
*Chýba
základňa pre
začínajúcich
farmárov (pôda,
technika,
technológie)
*Nevyuţívanie
voľnej
pracovnej sily
v poľnohospodá
rstve
*Chýbajú
programy
podporujúce
aktívnu prácu
v poľnohospodá
rstve
*Likvidácia
a strácanie sa
národných
genofondov
*Zdegradovaný
status
poľnohospodára
*Chýbajúca
finalizácia
potravinárskej
výroby
*Odbory SŠ
poľnohospodárs
kych
neodráţajú
potreby regiónu
*Slabá
prepojenosť
vzdelávania
s praxou
*V základnom
vzdelávaní
chýba kontinuita
vytvárania
vzťahu

Príležitosti

Ohrozenia

*Vyuţívanie
podporných
programov na
rozvoj
podnikania
v poľnohospodá
rstve
*Rekvalifikácia
ekonomicky
aktívnych
obyvateľov
*Vznik
a fungovanie
moderných
a ekologických
poľnohospodárs
kych a
drevospracujúci
ch podnikov
v regióne
*Uplatňovanie
moderných
ekologických
technológií
v území
*Zmeny
v lesnom
hospodárení za
účelom ochrany
vodných zdrojov
a ochrany pred
suchom/povodň
ami

*Nezáujem
vlády a EU
o kvalitnú
poľnohospodárs
ku výrobu
*Zlá legislatíva
v zmysle
vyuţívania
pôdy vo vzťahu
k vlastníctvu
a výberu daní
*Degradácia
poľnohospodárs
tva
neefektívnymi
dotáciami
*Prílev
nekvalitných
poľnohospodárs
kych produktov
skrze
nadnárodné
obchodné
reťazce
*Samoúčelné
veterinárne
a hygienické
normy
v poľnohospodá
rskej výrobe
*Sociálna
neistota
*Časté zmeny
legislatívy
*Únik mozgov
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Zamestnanosť
a rozvoj podnikania
a
Vidiecky cestovný
ruch

k poľnohospodá
rstvu
*Chýba návyk
obyvateľov na
kvalitné
produkty
poľnohospodárst
va
*Chýba
regionálny trh
s potravinami
*Občania často
ľahostajní
k stavu
ţivotného
prostredia
*Existujú staré
záťaţe
a znečisťovateli
a – odkalisko
Poša, Bukoza
Vranov
*Zniţovanie
vodoochrannej
funkcie lesov –
klimatické
zmeny a
povodne
*Dostatok
*Málo
zdrojov pre
pracovných
podnikanie
príleţitostí
(priestorových,
v území
prírodných,
*Vysoká
ľudských)
dlhodobá
nezamestnanosť
*Dostatok
kvalifikovanej
najmä
prac. sily pre
u marginalizova
poľnohospodárst ných skupín
vo
* Nedostatočná
úroveň
*Existujúca
prvovýroba
podnikania
v území
priamo v území
*Návrat
*Nevyhovujúca
k domácim
technická
ekologickým
infraštruktúra
chovom
stredísk
cestovného
*Fungujúce
ruchu
spracovanie
dreva v území
*Chýbajú
informačné
*Domašastrediská
centrum
a sluţby
cestovného

*Koncepčnosť
rozvoja
cestovného
ruchu na
národnej úrovni
*Rozvoj
sociálnej
ekonomiky
*Podpora
subjektov
cestovného
ruchu zo strany
štátu
*Atraktívnosť
Slovenska pre
zahraničných
návštevníkov
*Rozvoj
vidieckej
turistiky
v strednej
Európe
*Fondy EÚ
podporujúce

*Zlý stav ciest,
komunikácií
a dopravnej
infraštruktúry
Slovenska a
regiónu
*Nestabilita
cien
*Vandalizmus a
kriminalita
*Prisťahovalect
vo a nárast
neprispôsobivéh
o obyvateľstva
*Znečisťovanie
ţivotného
prostredia
*Nedostatok
finančných
zdrojov
v cestovnom
ruchu
*Zlá legislatíva
v oblasti
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ruchu v území
*Zachovaná
scenéria
Domaše
*Hrad Čičva a
kultúrne
pamiatky
v území
*Tiché a čisté
prostredie
*Čistá voda
Domaše
a vodných tokov
*Existujúce
podnikanie
v sluţbách
cestovného
ruchu v území
*Letné športy na
Domaši (vodné,
cykloturistika)
*Existujúci
autocamping
*Dobrá
dostupnosť
regiónu
*Vznikajúci
cyklookruh
okolo Domaše
*Značené
turistické trasy
v území
*Existencia
ubytovacích
kapacít v území
*Existencia
športovísk
v území
*Fungujúci
rozvinutý
rybolov
*Vhodné
podmienky pre
moderné vodné
športy
(kanoistika
a pod.)

*Nerozvinutá
agroturistika
*Sluţby na
Domaši nie sú
celoročné
*Nedostatočné
zviditeľňovanie
územia pre
cestovný ruch
*Nedostatočne
rozvinutá sieť
sluţieb
*Nedostatočné
dopravné
prepojenia
okolia Domaše
*Málo pútavých
atrakcií pre
turistov
*Nedobudované
chodníky
a cyklotrasy
*Nevytvorené
podmienky pre
dlhší pobyt
klienta v území
*Chýbajú
moţnosti
ubytovania
v súkromí
*Chýba drobná
turistická
infraštruktúra
v lesoch a vo
voľnej krajine
(lavičky, altánky
a pod.)
*Chýba
prepojenie na
rodinné farmy
a agroturistiku
*Kultúrne
pamiatky v zlom
technickom
stave
*Chýba
spoločný
a kvalitný
marketing
územia
*Nevyuţívanie

budovanie
sluţieb
a atrakcií
*Vyhľadávanie
vidieckych
atraktivít
turistami
*Vyuţitie
lesnatých častí
územia aj na iné
neţ hospodárske
účely
(poznávacia
a mäkká
turistika)

cestovného
ruchu
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Drobná technická
infraštruktúra

*Existencia
verejných
vodovodov
v území
*Dobrá sieť
cestných
komunikácií
v území
*Čiastočne
plynofikované
územie území
*Existencia
verejných
rozhlasov
v území
*Existencia
verejného
osvetlenia
v území
*Vyuţívanie
alternatívnych
zdrojov
vykurovania
*Dobré pokrytie
územia sieťami

potenciálu
tradičných
remesiel
*Neexistuje
oblastná
organizácia
cestovného
ruchu
*Nefunguje
poľovnícka
a rybárska
turistika
*Chýbajú
drobné sluţby
pre turistov
*Kultúrne
a spoločenské
akcie v území sa
neorganizujú
spoločne
*Málo
priestorov na
kultúrne
a spoločenské
podujatia
(vrátane open
air)
*Kriticky
chýbajúca
kanalizácia
v celom území
*Nedostatočná
občianska
vybavenosť
*Chýbajúce
parky a zelené
zóny v obciach
*Nie všetky
obce disponujú
ÚPD
*Prehustenosť
kamiónovej
dopravy
*Zlý technický
stav verejných
budov
*Chýbajú
alternatívne
formy dopravy
(cyklotrasy a i.)
*Nedostatočne
vybudovaná

*Národné
projekty na
dokončenie sieti
*Finančné
zdroje EÚ
podporujúce
infraštruktúrne
projekty
*Vyuţívanie
alternatívnych
zdrojov energie
*Úsporné
a ekologické
národné
programy
*Podpora
výstavby
cyklochodníkov
a alternatívnej
dopravy

*Nedostatok
financií,
ekonomická
kríza
*Nezáujem
investorov o
región
*Nezáujem
vlastníkov
domov o
napojenie na
spoločné
systémy
inţinierskych
sietí
*Názorová
nejednotno
sť
občanov
na
budovanie
technickej
infraštrukt
úry
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telekomunikačn
ých operátorov
*Územím
prechádza
optický kábel
*Dostatok
obecných,
verejných
a školských
budov v území
*Rozšírený
internet v území
*Existujúce
športoviská
*Väčšina obcí
územia
disponuje
plánovacou
dokumentáciou
*V území
prebieha
separácia
odpadov
*Existencia
čistiarní
odpadových vôd
*Existencia DSS
v Tovarnom
*Existencia
krízového centra
pre matky
s deťmi
*Existencia
denného
stacionára
*Dostatok
voľných
vhodných budov
(aj obecných)
pre sociálne
a zdravotnícke
sluţby

technická
infraštruktúra
v rekreačných
strediskách
a centrách
cestovného
ruchu
*Nedostatočné
vyuţívanie
alternatívnych
zdrojov energie
*Chýba drobná
turistická
infraštruktúra
*Zlý technický
stav pamiatok
a pamätihodnost
í
*Chýbajú
prepojenia
(mosty)
v regióne medzi
Ondavou
a Topľou
*Málo
parkovacích
miest
a odstavných
plôch pre autá
*Nekompletná
vodovodná sieť
v území
*Nevybudované
alebo zastaralé
účelové
komunikácie pre
poľnohospodáro
v
*Zlý technický
stav športovísk
*Chýbajúce
malé
športoviská
(posilovne,
a pod.)
*Zlá
protipovodňová
ochrana
*Nedostatočné
kapacity DSS
v regióne
*Chýbajú

*Vandaliz
mus a
kriminalita
*Extrémna
liberalizácia
cien
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Spolupráca a
partnerstvá

*Zachované
kultúrne tradície
a zvyky
*Funkčné
kultúrne telesá
a súbory
(folklórne,
divadelné,
hudobné a i.)
*Existujúce
spoločenské
zdruţenia
*Rozšírené
a známe
tradičné
kultúrne
podujatia
(Šafova ostroha,
máje, fašiangy,
vatry, Vianočné
koledovanie a i.)
*Existujúce
partnerstvá
samospráv
a mikroregiónu
doma
i v zahraničí
*Záujem
obyvateľstva
o kultúru
*Dobrý
potenciál
aktivistov
a organizátorov
v území
*V území sa
nachádzajú
zaujímavé
a významné
kultúrne
pamiatky
(kostoly,
kaplnky,
videcka

sociálne
programy pre
obyvateľov
*Nevybudované
priestorové
kapacity pre
sociálne
a komunitné
účely
*Nedostatok
aktivistov,
organizátorov
pre kult. a spol.
ţivot
*Slabá
prepojenosť
(koordinácia
kultúry)
v regióne
*Slabá
propagácia kult.
a spol. aktivít
v regióne
*Technicky
zastaralé
kultúrne domy
a priestory pre
kult. a spol.
podujatia
*Chýbajú
internetové
kniţnice
a čitárne
*Nevyhovujúci
stav kultúrnych
pamiatok
*Vytrácajú sa
predmety
ľudovej kultúry
*Vytrácajú sa
ľudové remeslá
*Nedostatočné
technické
a materiálne
vybavenie
súborov
a organizácií
*Nevyuţívanie
podmienok
atrakcií pre
významné kult.
a spol. podujatia

*Fondy,
pôţičky,
dotácie, granty
*Sieťovanie
v regionálnych
i nadregionálnyc
h štruktúrach
*Narastajúci
záujem
obyvateľov o
netradičné
podujatia a
formy kultúry
*Vyuţitie
ľudského
potenciálu
regiónu
*Dostatok
lídrov pre
mládeţ

*Nestabilita
cien a vstupov
do kultúry
*Odchádzanie
mladých z
regiónu
*Vysoká miera
nezamestnanost
i
*Nízka
kúpyschopnosť
obyvateľstva
*Negatívna
demografia
územia
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architektúra,
hrad)
*Ešte ţivé
ľudové remeslá
*Existencia
regionálnej
burzy a výstavy
drobnochovu
(Tovarné)
*Zachované
nárečie

*Vytrácanie sa
národných
a regionálnych
genofondov
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3.3 Identifikácia potrieb
S prípravou tvorby stratégie územia pod hradom Čičva sme začali uţ v roku 2013. Od samého
začiatku bol proces vedený tak, aby bolo územie obsiahnuté čo najkomplexnejšie. V tomto
období ani nebolo moţné pridrţiavať sa limitov či moţností PRV a IROP, čo umoţnilo
vytvárať stratégiu doslova integrovane, pre všetky rozvojové oblasti. Od začiatku sme ich
špecifikovali veľmi konkrétne, aby sme boli schopní zamerať sa na zber a analýzu
relevantných dát a vytvárať rámce pre kaţdú jednu z oblastí (vzdelanie, ekonomická aktivita,
zamestnanosť, podnikanie, cestovný ruch, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, ţivotné
prostredie, kultúra, šport, spoločenský ţivot, rozvoj marginalizovaných komunít, sociálne
sluţby, zdravotníctvo, manaţment územia, doprava a technická infraštruktúra.
Vďaka tomu sa nám podaril vskutku detailný prienik do územia, jeho analýza, zhodnotenie,
určenie disparít, identifikácia potrieb, definovanie problémov a formulácia následných
krokov, ktoré je potrebné implementovať a realizovať, aby v strednodobom horizonte bolo
moţné naplniť vízie, zámery a ciele, ktoré sme si stanovili.
Aktuálne predkladaná stratégia CLLD je len vybranou časťou pôvodnej stratégie, keďţe
komplexná stratégia výrazne presahuje rámce PRV i IROP. Pracovné skupiny zredukovali
pôvodný rozsah intervencie, v intenciách relevantných programov (PRV, IROP). Vízie,
zámery a ciele však zostali takmer v nezmenenej forme, pričom pôvodne 17 rozvojových
oblastí bolo zredukovaných a premietnutých do relevantných intervencií prostredníctvom
PRV a IROP do 5 prioritných oblastí:
A. Poľnohospodárstvo
B. Zamestnanosť a rozvoj podnikania
C. Vidiecky cestovný ruch
D. Drobná technická infraštruktúra
E. Spolupráca a partnerstvá
Prvé tri prioritné oblasti (A, B, C) vychádzajú zo stavu popisovaného v analytickej časti
(zamestnanosť, ekonomická aktivita, demografia, cestovný ruch, všeobecná charakteristika),
kde je zrejmé ţe územie disponuje dostatočným pôdnym fondom, dobrými klimatickými
podmienkami pre poľnohospodársku činnosť, výbornými podmienkami pre rozvoj cestovného
ruchu a pod. Popri tom sa však jedná o územie s vysokou nezamestnanosťou a minimálnou
zamestnanosťou v poľnohospodárstve, nedostatkom pracovných príleţitostí, mnoţstvom
nekvalifikovanej alebo málo

kvalifikovanej pracovnej sily, ktoré je vyuţiteľná takmer

výlučne v poľnohospodárstve. Všetky tri prioritné oblasti (A, B, C) teda spája spoločná
potreba – dostatok práce a zamestnania pre obyvateľov územia.
73

Prioritné oblasti sme však rozdelili (podľa logiky intervencie) kvôli prehľadnosti,
štruktúrovanosti a jasnej nadväznosti na PRV a IROP. V nich boli identifikované nasledovné
potreby (tučným písmom sú označené prioritné potreby):
A. Poľnohospodárstvo
-

Disponovať dostatkom ľudských kapacít pre rozvoj poľnohospodárstva v území
zlepšením vzdelávania

-

Mať

vytvorené

dobré

podmienky

pre

začiatok

a rozvoj

podnikania

v poľnohospodárstve
-

Kvalitatívny i kvantitatívny vzrast produkcie potravín v regióne

-

Obnovovanie tradičného poľnohospodárstva šetrného k ţivotnému prostrediu

-

Zvýšiť kvalitu ţivota v území tvorbou zelených zón a pribliţovaním sa prírode

B. Zamestnanosť a rozvoj podnikania
-

Disponovať dostatkom ľudských kapacít pre rozvoj podnikania v území

-

Mať vytvorené dobré podmienky pre začiatok a rozvoj podnikania v remeslách
a sluţbách

-

Mať schopnosť zamestnávať ťaţko zamestnateľných a dlhodobo nezamestnaných

C. Vidiecky cestovný ruch
-

Disponovať dostatkom ľudských kapacít pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
v území zlepšením vzdelávania

-

Vytvárať pracovné príleţitosti rozvojom podnikania vo vidieckom cestovnom
ruchu

-

Vytvárať pracovné príleţitosti budovaním sluţieb pre vidiecky cestovný ruch

-

Zatraktívňovanie a zviditeľňovanie územia (vrátane lesov) pre návštevníkov

Ďalšie prioritné oblasti (D,E) spája širšia potreba zvýšenia kvality ţivota v území,
vzhľadom na pomerne nízku úroveň občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry, ako
aj záchrana zanikajúcej tradičnej kultúry a komunitného ţivota. V nich boli identifikované
nasledovné potreby (tučným písmom sú označené prioritné potreby):
D. Drobná technická infraštruktúra
-

Zvýšiť kvalitu ţivota v území dobudovaním základnej technickej infraštruktúry

obcí územia a dobrej občianskej vybavenosti
-

Zvýšenie kvality ţivota v území dobrým zázemím v oblasti kultúry a športu

-

Chrániť prírodné zdroje vyuţívaním inovatívnych a alternatívnych technológií

-

Zvýšenie kvality ţivota v území podmienkami pre rozvoj sociálnych sluţieb
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E. Spolupráca a partnerstvá
-

Zvýšenie kvality ţivota v území rozvíjaním komunitného ţivota

-

Dostatočná identifikácia sa obyvateľov s územím, udrţiavanie tradícií

-

Obnovovanie a zachovávanie vytrácajúcich sa národných a regionálnych genofondov

V časti 3.3. sme sa pokúsili o stručnú charakteristiku identifikovaných potrieb, potreby sme sa
snaţili zoradiť podľa nami definovaných rozvojových oblastí, a to pre lepšiu orientáciu
a čitateľnosť. Jednotlivé identifikované potreby však nie je moţné explicitne oddeliť
a priradiť k oblastiam, keďţe sa do veľkej miery premietajú vo všetkých oblastiach, ako
je tomu napr. s potrebami súvisiacimi so zamestnaním, prácou, ekonomickou aktivitou.
Potreby súvisiace s obţivou môţeme indikovať nielen v poľnohospodárstve a zamestnanosti,
ale aj vidieckom cestovnom ruchu, technickej infraštruktúre a do istej miery aj
v partnerstvách a spolupráci. Vzhľadom k formálnej stránke predkladanej stratégie sme sa ich
snaţili usporiadať tak (výlučne však len po stránke formálnej, nie stránke vecnej), aby boli
relevantné k moţnostiam programov PRV a IROP.
Ako sme uviedli na začiatku kapitoly, identifikovaných potrieb v pôvodne definovaných
oblastiach bolo podstatne viac. Z hľadiska relevantnosti k predkladanej stratégii však túto časť
nespracovávame, avšak tá zostáva (rozpracovaná aţ na úroveň akčného plánu) pre potreby
územia naďalej ţivá a pripravená pre ďalšie vyuţitie. Týka sa to potrieb v oblastiach ako
napr. zdravotníctvo (kvalita a dostupnosť zdravotníckej starostlivosti v území), vzdelávanie
(materské, základné a stredné školy v území), bezpečnosť a ochrana v území, bytová
výstavba,

vodné

hospodárstvo,

väčšie

projekty

technickej

infraštruktúry

a iné.
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4.

Strategický rámec

4.1

Definovanie vízie a strategického cieľa

Vízia územia Pod hradom Čičva (r. 2030)
Vďaka zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne obyvateľov a ich silnej identite k územiu, jeho
tradíciám a jedinečnosti, sa región v okolí Domaše pod hradom Čičva neustále dynamicky
rozvíja. Dominantný spôsob obţivy súvisí s premostením poľnohospodárskej histórie
s modernými technológiami, rozvíjaním cestovného ruchu v súčinnosti so zachovávaním
a zveľaďovaním jedinečného prírodného prostredia. Územie je charakteristické nadštandardne
dobrými vzťahmi nielen medzi obyvateľmi, ale aj s partnermi z iných regiónov Slovenska
a Európy.
Strategický cieľ (r. 2025)
Konkurencieschopné územie vytvárajúce dobré podmienky pre zamestnanosť v oblasti
poľnohospodárstva, cestovného ruchu a podnikania, zachovávajúce si vidiecky charakter,
vysokú kvalitu ţivotného prostredia a tradičnú kultúru.
Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení
Metodika tvorby dokumentu stratégie CLLD vychádzala z prístupu „od vízie ku stratégii“,
základom procesu bola teda tvorba strednodobých vízií jednotlivých oblastí (bliţšie pozri
v časti 3.3 – analytická časť), výsledkom čoho bolo stanovenie (vyhlásenie) vízie územia do
roku 2030 a stanovenie strategického cieľa do roku 2025.
Po ich spracovaní boli pracovným tímom stanovené a sformulované jednotlivé priority. Tie sa
týkali uţ oblastí zredukovaných podľa predbeţných rozborov a blízkosti (podobnosti)
v jednotlivých aspektoch PRV a IROP.
Na základe stanovených priorít boli ďalej vytvárané podrobné SWOT analýzy. Odráţali sa
jednak od vstupných analýz, ako aj kvalifikovaných odhadov a usudzovania odborníkov
v jednotlivých pracovných skupinách (tam kde silné stránky nebolo moţné jednoznačne
podloţiť

exaktnými

merateľnými

faktami).

Kompletizácia

SWOT

prebiehala

kompaktabilizovaním medzi jednotlivými SWOT analýzami oblastí.
Prostredníctvom logického triedenia slabých stránok zo SWOT boli diagnostikované,
identifikované a prehodnocované a formulované jednotlivé problémy. Po ich následnej
prioritizácii sa problémy podarilo chronologicky usporiadať.
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Identifikované problémy boli ďalej podrobené analýze príčinno následkových vzťahov. Po
detailnom rozbore problémov a ich opätovnom prehodnotení (tvorba stromu problémov) boli
analýzy problémov preklápané do cieľov.
Proces bol realizovaný v rámci zásad relevantnosti, reálnosti, špecifickosti, merateľnosti,
konkrétnosti a aktuálnosti.
4.2 Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení
Ako kľúčové pre stratégiu územia boli stanovené tieto prioritné oblasti:
A. Poľnohospodárstvo
B. Zamestnanosť a rozvoj podnikania
C. Vidiecky cestovný ruch
D. Drobná technická infraštruktúra
E. Spolupráca a partnerstvá.
Poľnohospodárstvo

A.

Je prioritnou oblasťou, kde bolo identifikovaných najviac potrieb v území, ktoré korelovali
s problematikou ďalších oblastí, ako vzdelávanie, lesné a vodné hospodárstvo, predovšetkým
však oblasť ekonomickej aktivity, zamestnanosti a zamestnateľnosti.
Základnou potrebou identifikovanou nielen pre prioritnú oblasť, ale aj pre územie ako také,
je rozvíjanie poľnohospodárskych činností, ktoré podporujú zvyšovanie zamestnanosti,
samoobţivy a samozásobiteľstva, pri zachovávaní dobrého stavu ţivotného prostredia
a vidieckeho rázu územia.
Identifikované boli nasledovné potreby (tučným písmom sú označené prioritné potreby):


Disponovať dostatkom ľudských kapacít pre rozvoj poľnohospodárstva v území
zlepšením vzdelávania.



Mať vytvorené dobré podmienky pre začiatok a rozvoj podnikania
v poľnohospodárstve.



Kvalitatívny i kvantitatívny vzrast produkcie potravín v regióne.



Obnovovanie tradičného poľnohospodárstva šetrného k ţivotnému prostrediu.



Zvýšiť kvalitu ţivota v území tvorbou zelených zón a pribliţovaním sa prírode.
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Vzhľadom k aktuálnemu stavu poľnohospodárstva v území v kontexte identifikovanej
potreby, sme prostredníctvom slabých stránok vo SWOT analýze konštatovali nasledovné:
Prerušená tradícia rodinného poľnohospodárstva v regióne, Chýbajúca základňa pre
začínajúcich farmárov (pôda, technika, technológie), Nevyuţívanie voľnej pracovnej sily
v poľnohospodárstve, Chýbajúce programy podporujúce aktívnu prácu v poľnohospodárstve, Zdegradovaný status poľnohospodára, Chýbajúca finalizácia potravinárskej výroby,
Odbory poľnohospodárskych SŠ

neodráţajúce potreby regiónu, Chýbajúce návyky

obyvateľov na kvalitné produkty poľnohospodárstva, Chýbajúci regionálny trh s potravinami.
Pritom ako silné stránky SWOT analýzy koncipované zdrojmi, a teda tým čo anticipuje
moţnosti rozvoja a intervencie, sme konštatovali nasledovné:
Vysoká bonita pôd v území, Dobré klimatické podmienky pre poľnohospodárstvo v území,
Existujúca materiálno technická základňa poľnohospodárov, Fungujúce ovčie a iné farmy
zamerané na chov v území, Dostatok voľnej pracovnej sily pre poľnohospodárstvo, SHR
a podnikatelia v poľnohospodárstve v území, Silná tradícia poľnohospodárstva v regióne,
Zvyšujúci sa dopyt po domácich a zdravých produktoch poľnohospodárstva, Existujúci
predaj kvalitných poľnohospodárskych produktov, Fungujúca poľnohospodárska SŠ v území
(Čaklov).
Napriek zjavným problémom (indikovaným v slabých stránkach), teda existuje reálny
potenciál pre spôsobenie zmien, existujú kapacity umoţňujúce vyuţitie zdrojov a naplnenie
potrieb. Reakciou v zmysle naplnenia potrieb a odstránenia problémov sú špecifické ciele.
Priraďujeme k nim relevantné Fokusové oblasti PRV/Špecifický cieľ IROP:
Špecifický cieľ A1: Vytvoriť podmienky pre etablovanie nových poľnohospodárskych
subjektov na lokálnom a regionálnom trhu.
Fokusová oblasť PRV:
2A

Zlepšenie

hospodárskeho

výkonu

všetkých

poľnohospodárskych

podnikov

a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na
účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie.
2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia
poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny.
3A Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie
do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania
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hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych
dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií.
6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytváranie
pracovných miest.
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
Špecifický cieľ A2: Vybudovať regionálny trh s poľnohospodárskymi produktmi.
Fokusová oblasť PRV:
2A

Zlepšenie

hospodárskeho

výkonu

všetkých

poľnohospodárskych

podnikov

a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na
účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie.

3A Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie
do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania
hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych
dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií.

5C Uľahčenie dodávok a vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších
produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky.
6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania
pracovných miest.
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
Špecifický cieľ A3: Zlepšiť stav ochrany vody v lesoch a zvýšiť ich environmentálnu
funkciu.
Fokusová oblasť PRV:
2C Zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov.
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P4 Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom
a lesným hospodárstvom.
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
Špecifický cieľ A4: Zvýšiť vzdelanie obyvateľov v oblasti poľnohospodárstva na úroveň
zabezpečujúcu dostatok ľudských zdrojov v území.
Fokusová oblasť PRV:

2A

Zlepšenie

hospodárskeho

výkonu

všetkých

poľnohospodárskych

podnikov

a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na
účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie.

3A Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie
do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania
hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych
dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií.
P4 Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom
a lesným hospodárstvom.
5C Uľahčenie dodávok a vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších
produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky.
6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania
pracovných miest.
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

B.

Zamestnanosť a rozvoj podnikania

Prioritná oblasť nie je len samostatnou oblasťou v rámci stratégie rozvoja územia, ale aj
dôleţitou prierezovou témou, ktorá sa odráţa vo všetkých častiach stratégie, ako
najdôleţitejšia. Z dôvodu prahľadnosti a štruktúrovanosti sme ju však vymedzili ako
samostatnú prioritnú oblasť.
Identifikované boli nasledovné potreby (tučným písmom sú označené prioritné potreby):
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Disponovať dostatkom ľudských kapacít pre rozvoj podnikania v území.



Mať vytvorené dobré podmienky pre začiatok a rozvoj podnikania v remeslách
a sluţbách.



Mať schopnosť zamestnávať ťaţkozamestnateľných a dlhodobo nezamestnaných.

Vzhľadom k aktuálnemu stavu v kontexte identifikovaných potrieb, sme prostredníctvom
slabých stránok vo SWOT analýze konštatovali nasledovné:
Málo

pracovných

príleţitostí

v území,

Vysoká

dlhodobá

nezamestnanosť

najmä

u marginalizovaných skupín, Nedostatočná úroveň podnikania priamo v území (podnikateľov
je dosť, ale činnosť vykonávajú často mimo územia), Nedostatočne rozvinutá sieť sluţieb
v území, Chýbajú moţnosti ubytovania v súkromí, Nevyuţívanie potenciálu tradičných
remesiel.
Pritom ako silné stránky SWOT analýzy koncipované zdrojmi, a teda tým čo anticipuje
moţnosti rozvoja a intervencie, sme konštatovali:
Dostatok zdrojov pre podnikanie (priestorových, prírodných, ľudských), Dostatok
kvalifikovanej pracovnej sily pre poľnohospodárstvo a výrobné činnosti, Existujúca
prvovýroba v území, Návrat k domácim ekologickým chovom, Fungujúce spracovanie dreva
v území, Domaša - centrum cestovného ruchu v území, Dobrá dostupnosť územia.
Napriek zjavným problémom (indikovaným v slabých stránkach), teda existuje reálny
potenciál pre spôsobenie zmien, existujú kapacity umoţňujúce vyuţitie zdrojov a naplnenie
potrieb. Reakciou v zmysle naplnenia potrieb a odstránenia problémov je špecifický cieľ.
Priraďujeme k nemu relevantný špecifický cieľ IROP.
Špecifický cieľ B1: Zvýšenie zamestnanosti v území podporou podnikania, rozširovania
ponúkaných sluţieb, nepoľnohospodárskej produkcie a inovácií.
Špecifický cieľ IROP:
5.1.1

C.

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Vidiecky cestovný ruch

Je prioritnou oblasťou, ktorá v sebe spája fakty súčasného stavu – výnimočná geografická
poloha územia v rámci Slovenska, turisticky atraktívne a známe prostredie (Domaša), ako aj
nevyuţívanie moţností pre zamestnanie, dôvodné udrţiavanie vidieckeho prostredia,
starostlivosti o ţivotné prostredie a pod.
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Hlavnou potrebou v tejto oblasti je rozvoj zamestnanosti obyvateľov v segmente cestovného
ruchu, s čím súvisí budovanie sluţieb - napĺňanie potrieb turistov a návštevníkov, ako aj
potreba zachovávania vidieckeho rázu územia a zvyšovania jeho atraktivity.
Identifikované boli nasledovné potreby (tučným písmom sú označené prioritné potreby):


Disponovať dostatkom ľudských kapacít pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
v území zlepšením vzdelávania



Vytvárať pracovné príleţitosti rozvojom podnikania vo vidieckom cestovnom
ruchu.



Vytvárať pracovné príleţitosti budovaním sluţieb pre vidiecky cestovný ruch.



Zatraktívňovanie a zviditeľňovanie územia (vrátane lesov) pre návštevníkov.

Vzhľadom k aktuálnemu stavu v kontexte identifikovaných potrieb, sme prostredníctvom
slabých stránok vo SWOT analýze konštatovali nasledovné:
Nevyhovujúca technická infraštruktúra stredísk cestovného ruchu, Chýbajú informačné
strediská a sluţby, Nerozvinutá agroturistika, Sluţby na Domaši nie sú celoročné,
Nedostatočné zviditeľňovanie územia pre cestovný ruch, Nedostatočne rozvinutá sieť sluţieb,
Nedostatočné dopravné prepojenia okolia Domaše, Málo pútavých atrakcií pre turistov,
Nedobudované chodníky a cyklotrasy, Nevytvorené podmienky pre dlhší pobyt klienta
v území,

Chýbajúce

moţnosti ubytovania

infraštruktúra (lavičky,

altánky a pod.),

v súkromí,

Chýbajúca drobná turistická

Chýbajúce prepojenie

na rodinné

farmy

a agroturistiku, Kultúrne pamiatky v zlom technickom stave, Chýbajúci spoločný a kvalitný
marketing územia, Nevyuţívanie potenciálu tradičných remesiel, Neexistujúca oblastná
organizácia cestovného ruchu, Nefungujúca poľovnícka a rybárska turistika, Chýbajúce
drobné sluţby pre turistov, Kultúrne a spoločenské akcie v území sa neorganizujú spoločne,
Málo priestorov na kultúrne a spoločenské podujatia (vr. open air).
Pritom ako silné stránky SWOT analýzy koncipované zdrojmi, a teda tým čo anticipuje
moţnosti rozvoja a intervencie, sme konštatovali nasledovné:
Domaša - centrum cestovného ruchu v území, Zachovaná scenéria Domaše, Hrad Čičva
a kultúrne pamiatky v území, Tiché a čisté prostredie, Čistá voda Domaše a vodných tokov,
Existujúce podnikanie v sluţbách cestovného ruchu v území, Letné športy na Domaši (vodné,
cykloturistika), Existujúci autocamping, Dobrá dostupnosť regiónu, Vznikajúci cyklookruh
okolo Domaše, Značené turistické trasy v území, Existencia ubytovacích kapacít v území,
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Existencia športovísk v území, Vhodné podmienky pre moderné vodné športy (kanoistika
a pod.).
Reakciou v zmysle naplnenia potrieb a odstránenia problémov sú špecifické ciele.
Priraďujeme k nim relevantnú Fokusovú oblasť PRV/špecifický cieľ IROP:
Špecifický cieľ C1: Zvýšenie zamestnanosti v území podporou podnikania v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu.
Špecifický cieľ IROP:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
Špecifický cieľ C2: Doplniť komponenty kľúčové pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu v území.
Fokusová oblasť PRV:
3A Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie
do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania
hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych
dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií.
P4 Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom
a lesným hospodárstvom.
5C Uľahčenie dodávok a vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších
produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky.
6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania
pracovných miest.
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

D.

Drobná technická infraštruktúra

Je prioritnou oblasťou, v ktorej sme konštatovali prekrývanie mnoţstva problémov, ktoré však
mali spoločného menovateľa – technické, technologické, priestorové, ekonomické limity pre
rozvoj územia.
Identifikované boli nasledovné potreby (tučným písmom sú označené prioritné potreby):
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Zvýšiť kvalitu ţivota v území dobudovaním základnej technickej infraštruktúry
obcí územia a dobrej občianskej vybavenosti.



Zvýšenie kvality ţivota v území dobrým zázemím v oblasti kultúry a športu.



Chrániť prírodné zdroje vyuţívaním inovatívnych a alternatívnych technológií.



Zvýšenie kvality ţivota v území podmienkami pre rozvoj sociálnych sluţieb.

Vzhľadom k aktuálnemu stavu v kontexte identifikovaných potrieb, sme prostredníctvom
slabých stránok vo SWOT analýze konštatovali nasledovné:
Kriticky chýbajúca kanalizácia v celom území, Nedostatočná občianska vybavenosť,
Chýbajúce parky a zelené zóny v obciach, Zlý technický stav verejných budov, Chýbajú
alternatívne formy dopravy (cyklotrasy a i.), Nedostatočne vybudovaná technická
infraštruktúra v rekreačných strediskách a centrách cestovného ruchu, Nedostatočné
vyuţívanie alternatívnych zdrojov energie, Zlý technický stav pamiatok a pamätihodností,
Chýbajú prepojenia (mosty) v regióne medzi Ondavou a Topľou, Málo parkovacích miest
a odstavných plôch pre autá, Nekompletná vodovodná sieť v území, Zlý technický stav
športovísk, Chýbajúce malé športoviská (posilovne, a pod.), Zlá protipovodňová ochrana,
Nedostatočné kapacity DSS v regióne, Nevybudované priestorové kapacity pre sociálne
a komunitné účely
Pritom ako silné stránky SWOT analýzy koncipované zdrojmi, a teda tým čo anticipuje
moţnosti rozvoja a intervencie, sme konštatovali nasledovné:
Existencia verejných vodovodov v území, Dobrá sieť cestných komunikácií v území,
Čiastočne plynofikované územie území, Existencia verejných rozhlasov v území, Existencia
verejného osvetlenia v území, Vyuţívanie alternatívnych zdrojov vykurovania, Dobré
pokrytie územia sieťami telekomunikačných operátorov, Územím prechádza optický kábel,
Dostatok obecných, verejných a školských budov v území, Existujúce športoviská, Väčšina
obcí územia disponuje plánovacou dokumentáciou, V území prebieha separácia odpadov,
Existencia DSS v Tovarnom, Existencia krízového centra pre matky s deťmi, Existencia
denného stacionára pre seniorov, Dostatok voľných vhodných budov (aj obecných) pre
sociálne a zdravotnícke sluţby.
Reakciou v zmysle naplnenia potrieb a odstránenia problémov je špecifický cieľ. Priraďujeme
k nemu relevantnú Fokusovú oblasť PRV/špecifický cieľ IROP:
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Špecifický cieľ D1: Dobudovať a modernizovať drobnú technickú infraštruktúru
v území, s dôrazom na lokality kľúčové pre rozvoj cestovného ruchu.

Špecifický cieľ IROP:
5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím
vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach
Spolupráca a partnerstvá

E.

Je oblasťou, ktorá zahŕňa potreby zachovávania vzácneho a vytrácajúceho sa kultúrneho
dedičstva, v kontexte kultúrneho dedičstva z pohľadu partnerstiev a spolupráce s inými
organizáciami, samosprávami, skupinami a pod., v súčinnosti s dobrou propagáciou územia
doma i v zahraničí.
Identifikované boli nasledovné potreby (tučným písmom sú označené prioritné potreby):


Zvýšenie kvality ţivota v území rozvíjaním komunitného ţivota.



Dostatočná identifikácia sa obyvateľov s územím, udrţiavanie tradícií.



Obnovovanie a zachovávanie vytrácajúcich sa národných a regionálnych genofondov.

Vzhľadom k aktuálnemu stavu v kontexte identifikovaných potrieb, sme prostredníctvom
slabých stránok vo SWOT analýze konštatovali nasledovné:
Nedostatok aktivistov, organizátorov pre kult. a spol. ţivot, Slabá prepojenosť (koordinácia
kultúry) v regióne, Slabá propagácia kult. a spol. aktivít v regióne, Nevyhovujúce a zastaralé
kultúrne domy a priestory pre kult. a spol. podujatia, Chýbajú internetové kniţnice a čitárne,
Nevyhovujúci stav kultúrnych pamiatok, Vytrácajú sa predmety ľudovej kultúry, Vytrácajú
sa ľudové remeslá, Nedostatočné technické a materiálne vybavenie súborov a organizácií,
Nevyuţívanie podmienok atrakcií pre významné kultúrne a spoločenské podujatia, Vytrácanie
sa národných a regionálnych genofondov.
Pritom ako silné stránky SWOT analýzy koncipované zdrojmi a teda tým čo anticipuje
moţnosti rozvoja a intervencie, sme konštatovali nasledovné:
Zachované kultúrne tradície a zvyky, Funkčné kultúrne telesá a súbory (folklórne, divadelné,
hudobné a i.), Existujúce spoločenské zdruţenia, Rozšírené a známe tradičné kultúrne
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podujatia (Šafova ostroha, máje, fašiangy, vatry, Vianočné koledovanie a i.), Existujúce
partnerstvá samospráv a mikroregiónu doma i v zahraničí, Záujem obyvateľstva o kultúru,
Dobrý potenciál aktivistov a organizátorov v území, V území sa nachádzajú zaujímavé
a významné kultúrne pamiatky (kostoly, kaplnky, videcka architektúra, hrad), Ešte ţivé
ľudové remeslá, Existencia regionálnej burzy a výstavy drobnochovu (Tovarné), Zachované
nárečie.
Reakciou v zmysle naplnenia potreby a odstránenia problémov je špecifický cieľ.
Priraďujeme mu relevantnú Fokusovú oblasť PRV:
Špecifický cieľ E1: Tvorba partnerstiev a budovanie spolupráce v oblasti rozvoja
vidieka.
Fokusová obasť PRV:
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
Následne sme navrhli opatrenia k jednotlivým špecifickým cieľom stratégie. Pre prehľadnosť
uvádzame v štruktúre:
Prioritná oblasť
Špecifický cieľ
Opatrenia (tie ktoré sú financovateľné z PRV majú následne priradené číselné kódy
opatrení PRV, v prípade IROP je uvedená príslušná aktivita)
A. Poľnohospodárstvo
Špecifický cieľ A1: Vytvoriť podmienky pre etablovanie nových poľnohospodárskych
subjektov na lokálnom a regionálnom trhu.
 Opatrenie A1.1 Podpora vznikajúcich a začínajúcich malých prevádzok typu
sociálnych podnikov, zamestnaneckých inkubátorov a rodinných fariem zameraných
na poľnohospodárstvo.
Opatrenie PRV: 6.3
 Opatrenie A1.2 Podpora začínajúcich SHR.
Opatrenie PRV: 6.1
Špecifický cieľ A2: Vybudovať regionálny trh s poľnohospodárskymi produktmi.
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 Opatrenie A2.1 Podpora finalizovania poľnohospodárskej výroby zameranej na
tradičné regionálne produkty.
Opatrenie PRV: 4.2
 Opatrenie A2.2 Podpora poľnohospodárskych podnikov skvalitnením ich hmotného
majetku.
Opatrenie PRV: 4.1
Špecifický cieľ A3: Zlepšiť stav ochrany vody v lesoch a zvýšiť ich environmentálnu
funkciu.
 Opatrenie A3.1 Zvyšovanie environmentálnej hodnoty lesov pre odbornú i širokú
verejnosť - podpora programov ochrany a tvorby biotopov, náučných prírodných
zón.
Opatrenie PRV: 8.5
Špecifický cieľ A4: Zvýšiť vzdelanie obyvateľov v oblasti poľnohospodárstva na
úroveň zabezpečujúcu dostatok ľudských zdrojov v území.
 Opatrenie A4.1 Podpora aktivít celoţivotného vzdelávania prispievajúceho k vyššej
úrovni vzdelania obyvateľov v poľnohospodárstve, podnikaní a vidieckom cestovnom
ruchu.
Opatrenie PRV: 1.2
B. Zamestnanosť a rozvoj podnikania
Špecifický cieľ B1: Zvýšenie zamestnanosti v území podporou podnikania, rozširovania
ponúkaných sluţieb, nepoľnohospodárskej produkcie a inovácií.
 Opatrenie B1.1 Podpora tvorby originálnych regionálnych produktov
prostredníctvom technickej a marketingovej podpory, ako aj ich umiestňovania na trh
prostredníctvom existujúcich i začínajúcich podnikateľských subjektov.
Špecifický cieľ IROP: 5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých
podnikov, SZČO, druţstiev.
C. Vidiecky cestovný ruch
Špecifický cieľ C1: Zvýšenie zamestnanosti v území podporou podnikania v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu.
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 Opatrenie C1.1 Podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom existujúcich
i začínajúcich podnikateľských subjektov sortimentu a zvyšovanie kvality sluţieb pre
cestovný ruch v území s akcentom na regionálnu originalitu.
Aktivita IROP: 5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov,
SZČO, druţstiev.
 Opatrenie C1.2 Podpora diverzifikácie poľnohospodárskych činností zameraných na
vidiecky turizmus a agroturistiku.
Opatrenie PRV: 6.4
Špecifický cieľ C 2: Doplniť komponenty kľúčové pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu v území.
 Opatrenie C2.1 Podpora dobudovávania atraktívnych cykloturistických trás pri
Domaši a v celom atraktívnom území.
Opatrenie PRV: 7.5
 Opatrenie C2.2 Rekonštrukcia a modernizácia objektov kľúčových pre zvyšovanie
kvality ţivota obyvateľov, komunitný, kultúrny a spoločenský ţivot.
Opatrenie PRV: 7.4
D. Drobná technická infraštruktúra
Špecifický cieľ D1: Dobudovať a modernizovať drobnú technickú infraštruktúru
v území s dôrazom na lokality kľúčové pre rozvoj cestovného ruchu.
 Opatrenie D1.1 Výstavba a rekonštrukcia drobnej občianskej a technickej
vybavenosti územia s vyuţitím prvkov regionálnej architektúry.
Opatrenie PRV: 7.2
 Opatrenie D1.2 Zriaďovanie nových zariadení pre poskytovanie komunitných
sociálnych sluţieb a ich materiálno technické vybavenie.
Špecifický cieľ IROP: 5.1.2. Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne sluţby a
komunitné sluţby.
 Opatrenie D1.3 Výstavba a rekonštrukcia občianskej a technickej vybavenosti
územia kľúčovej pre rozvoj cestovného ruchu a prepojenia územia z hľadiska
dostupnosti práce s vyuţitím prvkov regionálnej architektúry.
Špecifický cieľ IROP: 5.1.2. Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach - dopravné
prepojenie a dostupnosť sídiel.
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E. Spolupráca a partnerstvá
Špecifický cieľ E1: Tvorba partnerstiev a budovanie spolupráce v oblasti rozvoja
vidieka.
 Opatrenie E1.1 Podpora komunitných aktivít posilňujúcich identitu k územiu,
kultúrnu, spoločenskú a športovú činnosť.
Opatrenie PRV: 19.3
Okrem podrobne deklarovanej kompaktnosti a kontinuite stratégie s PRV SR 2014-2020
a IROP 2014-2020, uvádzame ako stratégia prispieva k cieľom PRV a IROP:
Stratégia CLLD priamo korešponduje s týmito cieľmi PRV:
 Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora
 Udrţateľný manaţment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám
 Vyváţený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania
a udrţiavania pracovných miest
Stratégia CLLD v plnej miere napĺňa globálny cieľ IROP:
Podporiť zvýšenie kvality ţivota a zabezpečiť udrţateľné poskytovanie verejných sluţieb
s dopadom na vyváţený územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdrţnosť regiónov,
miest a obcí, a korešponduje so zameraním IROP:
 rozvíjanie objektívnych podmienok udrţania, resp. postupného zvyšovania
kvality ţivota vo vybraných dimenziách
 príspevok k územnému rozvoju a územnej súdrţnosti
 podpora opatrení, ktoré sú realizované z miestnej a regionálnej úrovne, t. j. zo
strany obcí, miest a VÚC.
 aplikovanie integrovaného prístupu
Ďalej stratégia CLLD napĺňa nasledovné priority stratégie EU 2020:
Dosiahnutie rastu, ktorý je:


inteligentný – prostredníctvom efektívnejšieho investovania do vzdelávania



inkluzívny – s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby.

Stratégia CLLD napĺňa nasledovné ciele stratégie EU 2020:
1. Zamestnanosť
o

zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 aţ 64 rokov na 75 %
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4. Vzdelávanie
o

Zníţenie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %

o

minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené
vysokoškolské vzdelanie

5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
o

aspoň o 20 miliónov zníţiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne
vylúčenie

Pozičný dokument partnerskej dohody obsahuje 11 tematických cieľov, ktoré prioritne určené
na financovanie v programovacom období 2014-2020 , pričom stratégia CLLD korešponduje
so šiestimi (z jedenástich) tematickými cieľmi:
TC 3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP
TC 6: Ochrana ţivotného prostredia a presadzovanie efektívneho vyuţívania zdrojov
TC 7: Podpora udrţateľnej dopravy a odstraňovanie prekáţok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach
TC 8: Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
TC 9: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
TC 10: Investovanie do vzdelania, zručností a celoţivotného vzdelávania
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4.3 Súhrn strategického rámca
Tabuľka č. 3: Súhrnný prehľad strategického rámca
Vízia
Vďaka zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne obyvateľov a ich silnej identite k územiu, jeho
tradíciám a jedinečnosti sa región v okolí Domaše pod hradom Čičva neustále dynamicky
rozvíja. Dominantný spôsob obţivy súvisí s premostením poľnohospodárskej histórie
s modernými technológiami, rozvíjaním cestovného ruchu v súčinnosti so zachovávaním
a zveľaďovaním jedinečného prírodného prostredia. Územie je charakteristické
nadštandardne dobrými vzťahmi nielen medzi obyvateľmi, ale aj s partnermi z iných
regiónov Slovenska a Európy.

Strategický cieľ
Konkurencieschopné územie vytvárajúce dobré podmienky pre zamestnanosť v oblasti
poľnohospodárstva, cestovného ruchu a podnikania zachovávajúce si vidiecky charakter,
vysokú kvalitu ţivotného prostredia a tradičnú kultúru.

Priorita A: POĽNOHOSPODÁRSTVO
Špecifický cieľ: A1 Vytvoriť podmienky pre etablovanie nových poľnohospodárskych
subjektov na lokálnom a regionálnom trhu.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- A1.1

-x

-x

- A1.2
Špecifický cieľ: Vybudovať regionálny trh s poľnohospodárskymi produktmi.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- A2.1

-x

-x

- A2.2
Špecifický cieľ: A3 Zlepšiť stav ochrany vody v lesoch a zvýšiť ich environmentálnu
funkciu.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- A3.1

-x

-x

Špecifický cieľ: Zvýšiť vzdelanie obyvateľov v oblasti poľnohospodárstva na úroveň
zabezpečujúcu dostatok ľudských zdrojov v území.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

- A4.1

Iné opatrenia:

-x

-x

Priorita B: ZAMESTNANOSŤ A ROZVOJ PODNIKANIA
Špecifický cieľ: B1 Zvýšenie zamestnanosti v území podporou podnikania,
rozširovania ponúkaných sluţieb, nepoľnohospodárskej produkcie a inovácií.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

-x

- B1.1

-x

Priorita C: VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH
Špecifický cieľ: C1 Zvýšenie zamestnanosti v území podporou podnikania v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

-x

- C1.1

-x

Špecifický cieľ: C2 Doplniť komponenty kľúčové pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu v území.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- C2.1

-x

-x

- C2.2
Priorita D: DROBNÁ TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Špecifický cieľ: D1 Dobudovať a modernizovať drobnú technickú infraštruktúru
v území s dôrazom na lokality kľúčové pre rozvoj cestovného ruchu.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- D1.1

- D1.2

-x

- D1.3
Priorita E: SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVÁ
Špecifický cieľ: E1 Tvorba partnerstiev a budovanie spolupráce v oblasti rozvoja
vidieka.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:
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- E1.1

-x

-x

Priorita F: EFEKTÍVNA ČINNOSŤ MAS
Špecifický cieľ: F1 Zabezpečiť kvalitné a efektívne fungovanie MAS.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- F1.1

- F1.2

-x

4.4 Integrované znaky stratégie CLLD
Od začiatku procesu tvorby stratégie (2013) sme k rozvoju územia pristupovali integrovaným
spôsobom. Stratégiu sme nevytvárali „dopytovo orientovaným“ spôsobom, nezameriavali sme
sa len na oblasti prioritne podporované prostredníctvom PRV a IROP (v tomto období
napokon ešte ţiadne podoby programov neexistovali). Ku konečným rozvojovým oblastiam
(ako sú usporiadané finálnej podobe stratégie CLLD) sme dospeli skrze rozvojové oblasti
poňaté z pomerne širokého záberu, od vzdelávania, cez zdravotníctvo a pod., aţ po klimatické
zmeny.
Vďaka podrobným analýzam, porovnávaniu existujúceho stavu s moţnosťami, stanovením
disparít atď. sa nám podarilo určiť štyri prioritné oblasti, pričom všetky relevantné a reálne
dáta z predošlých krokov sa nám podarilo logicky usporiadať a selektovať tak, aby pôvodný
materiál zostal zachovaný a pritom logicky korešpondoval so stratégiami vyššej hierarchie,
PRV a IROP. Niektoré z nich (napr. v oblasti zdravotníctva, rozvoja komunít a pod.) sa nám
ďalej v materiáloch neobjavujú práve z dôvodu toho, ţe priamo nekorešpondujú so stratégiou
predloţeného typu. Napriek tomu neboli robené zbytočne a zostávajú pre územie
doplnkovými časťami stratégie pre nasledujúce obdobie.
Znakom

integrovanosti

stratégie

je

nepochybne

logická

previazanosť

intervencií

v jednotlivých prioritných oblastiach a kontinuita jednotlivých cieľov. Z pôvodného
pracovného materiálu, ktorý riešil rozvoj územia celostne sme síce povyberali časti, ktoré
museli korešpondovať s PRV a IROP. Napriek tomu zostali iné časti, ktoré nepochybne
prispejú k rozvoju aj ostatných oblastí (alebo ostatných častí zachovaných prioritných oblastí
CLLD, ktoré v stratégii napokon nie sú). Stratégia poňala riešenie najpálčivejších problémov
v území a síce riešenie kvality ţivota v území so zameraním na zamestnanosť.
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Téma zamestnanosť tvorí najväčšiu integrovanú líniu, ktorá sa tiahne celou stratégiou.
Oblasti ako poľnohospodárstvo a vidiecky cestovný ruch (čiastočne však aj drobná technická
infraštruktúra) sú len prostriedkami na implementovanie intervencií v tejto rozvojovej téme.
Inými slovami, nie je ani tak dôleţité, aké sluţby v segmente cestovného ruchu územia sa
podarí vybudovať, ale koľkým rodinám a jednotlivcom sa podarí zabezpečovať si ţivobytie
prostredníctvom týchto sluţieb. Podobne je to aj v ostatných prioritných oblastich.
Ďalšou integrovanou líniou je kvalita ţivota v území súvisiaca s občianskou vybavenosťou
a technickou infraštruktúrou, keďţe ich aktuálna úroveň ani zďaleka nedosahuje európsky
štandard. Aj v tomto prípade bol od začiatku tvorby stratégie kladený akcent na vyuţívanie
verejných prác, zapájanie obyvateľstva do aktivít tvorby a pod.
Je priam nevyhnutnosťou nastavovať programy v riešenom území tak, aby integrovali
separované, segregované a marginalizované komunity, keďţe pre územie (pozri analytickú
časť) sú tieto komunity typické a pomerne početné. S tým sa spája aj vysoká úroveň
dlhodobej nezamestnanosti, ktorá „tradične“ presahuje 20% !!!
Toto je téma ktorá znela od začiatku procesov plánovania a môţeme prejaviť veľkú
spokojnosť, ţe téma nebola riešená v nevraţivosti a intolerancii k týmto komunitám, ale
naopak.
Z iného uhla pohľadu integrovanosť predkladanej stratégie CLLD spočíva v schopnosti
zapojiť do plánovacích procesov aktérov z územia, ktorí pôsobia na rôznych úrovniach,
v rôznych profesiách, rôznych sektoroch. Pracovné skupiny boli zloţené nielen zo starostov
obcí a členov zastupiteľstiev, ale boli v nich proporciálne zastúpené aj kategórie podľa
pohlavia, širokého spektra veku, profesií atď. Dovolíme si tvrdiť, ţe uţ príprava stratégie
pôsobila ako integrujúci element a dokázala zomknúť členov pracovných skupín do rámcov,
ktoré presahovali lokalitu, či obec.
Ďalším - podľa nás - dôleţitým znakom integrovanosti je prepojenie plánovaných
poľnohospodárskych činností s činnosťami nepoľnohospodárskymi (diverzifikácia), ale aj
vzdelávacími (odborné vzdelávanie, celoţivotné vzdelávanie), podnikaním v sluţbách
a remeslách (komp. s aktivitami IROP), ochranou ţivotného prostredia a pod.
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Hlavným dôkazom toho, ţe predkladaná stratégia má nepochybne vysokú mieru
integrovanosti povaţujeme to, ţe od začiatku aţ po jej finalizáciu reflektovala celé územie
(nielen jeho vybrané známe a rozvinutejšie časti ako napr. Domaša a pod.), predovšetkým
však to, ţe hlavným zreteľom bol komplexný rozvoj územia naprieč jednotlivými prioritnými
oblasťami.
4.5 Inovatívne znaky stratégie CLLD
Za najvýznamnejší znak inovatívnosti pokladáme (rovnako ako aj v prípade znakov
integrovanosti) voľbu a zameranie na rozvojové prierezové témy zamestnanosť,
podnikanie, ekonomická aktivita, konkurencieschopnosť. Stratégia nerieši územie
všeobecne, plošne a bez jednoznačnej rozvojovej línie, len aby naplnila program PRV
a IROP. Inovatívnosť tohto prístupu je príznačná nielen pre túto konkrétnu predkladanú
stratégiu typu CLLD, ale pre strategické rozvojové dokumenty vznikajúce v území (aktuálne
tvorba PRO obcí a Akčný plán NRO Vranov nad Topľou). Tvorcovia stratégie na pracovných
skupinách pochopili, ţe potreba rozvoja zamestnanosti a ekonomickej aktivity všeobecne, ako
hlavná črta územia pravdepodobne nebude naplnená zvonku (štátom, veľkými investormi či
zázrakom), ale jedine vlastným aktívnym a komplexným pričinením. Inovatívnosť tohto
prístupu je neprehliadnuteľná.
S týmto inovatívnym prístupom súvisí aj dizajnovanie jednotlivých špecifických cieľov,
opatrení a konkrétnych plánovaných aktivít v jednotlivých opatreniach. Tu máme na mysli
napr. tieto opatrenia:
A1.1

Podpora vznikajúcich a začínajúcich malých prevádzok typu sociálnych podnikov,

zamestnaneckých inkubátorov a rodinných fariem zameraných na poľnohospodárstvo
A1.2 Podpora začínajúcich SHR
A 2.2 Podpora poľnohospodárskych podnikov skvalitnením ich hmotného majetku
B1.1 Podpora tvorby originálnych regionálnych produktov prostredníctvom technickej
a marketingovej podpory, ako aj ich umiestňovania na trh prostredníctvom existujúcich
i začínajúcich podnikateľských subjektov (i obecných a sociálnych podnikov a obecných
zamestnaneckých inkubátorov)
C 1.1 Podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom existujúcich i začínajúcich
podnikateľských subjektov sortimentu a zvyšovanie kvality sluţieb pre cestovný ruch v území
s akcentom na regionálnu originalitu.
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V prípade rozvoja vidieckeho cestovného ruchu pokladáme za významne inovatívne
zámery – vyuţiť úţasný potenciál územia – Domaša, hrad Čičva, okolie Ondavy, kultúrne
jedinečnosti, gastronómia a pod., ktoré môţu zvýšiť atraktívnosť územia a nevšedný záţitok
návštevníka. Akcent kladieme na charakteristiku: exkluzívne územie = exkluzívny záţitok.
Nejedná sa o vytváranie nadštandardných a luxusných sluţieb, ale naopak, sluţieb pre veľmi
široké spektrum klientov vidieckeho cestovného ruchu. Prioritou i v tomto prípade je – tvorba
pracovných miest a ekonomická aktivita.
Z tohto pohľadu pokladáme stratégiu za inovatívnu a ambicióznu aj kvôli zámeru,
orientovať ju z väčšej časti na existujúci i potenciálny podnikateľský sektor (57% podiel
na implementácii), keďţe ten môţe v najvyššej miere intervenovať na poli komplexného
rozvoja.
Rovnako aj prioritná oblasť partnerstvá a spolupráca bola poňatá nezvykle a inovatívne a síce
tak, ţe zachovávanie vlastných tradícií, budovanie identity a ochrana kultúrneho
a historického dedičstva bude realizovaná prostredníctvom komparácie, spoločných aktivít
nad rámec územia, uvedomovaním si vlastnej jedinečnosti a vzácnosti skrze poznávanie
jedinečnosti a vzácnosti iných území, partnerov a participientov. Za veľmi inovatívny
pokladáme zámer zachovávania miznúcich regionálnych genofondov hospodárskych
zvierat pre nás i ďalšie generácie.
Inovatívne znaky môţeme identifikovať aj v prioritnej oblasti drobná technická
infraštruktúra, kde sa nejedná len o samoúčelné dobudovávanie článkov technickej
infraštruktúry, ale o výber opatrení, ktoré by mali skvalitniť prístup k práci, či k zvýšeniu
kvality ţivota v území pre všetky skupiny obyvateľov, ako aj zachovávanie dobrej kondície
ţivotného prostredia aj vďaka vyuţívaniu alternatívnych zdrojov energie.
Inovatívnosťou sa vyznačuje aj plánovanie jednotlivých krokov – intervencií, keďţe ţiadna
z nich nie je plánovaná ako jednorázová, krátkodobá a pod. ale naopak, snaţí sa o vytvorenie
kontinuálnych krokov, ktoré môţu zabezpečiť trvalý rozvoj v širokom zábere (napr. podpora
podnikateľov v poľnohospodárstve, na ktorú nadväzuje diverzifikácia v poľnohospodárstve
smerom k vidiecemu turizmu a agroturistike).
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5.

Implementačný rámec

5.1

Popis riadiaceho a implementačného procesu

5.1.1 Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS
Orgány občianskeho zdruţenia MAS Pod hradom Čičva:
Štruktúra orgánov MAS Pod hradom Čičva je tvorená v zmysle kapitoly 6.1.4 Systému
riadenia CLLD a stanov MAS Pod hradom Čičva. Platí, ţe na úrovni rozhodovania nemajú
ani orgány verejnej moci, ani ţiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.
VALNÉ ZHROMAŢDENIE (čl. VI. stanov MAS)
Valné zhromaţdenie MAS je najvyšším orgánom MAS. Valné zhromaţdenie je tvorené zo
všetkých členov MAS, pričom pomer hlasovacích práv kaţdej záujmovej skupiny, v zmysle
príslušných ustanovení Systému riadenia CLLD, nesmie byť vyšší ako 49%. Zasadá
minimálne raz ročne, prípadne vţdy do 30 dní, ak o to poţiada min. 1/3 členov MAS. Zvoláva
ho výkonný orgán, a to písomnou pozvánkou s programom zasadnutia, zaslanou všetkým
členom MAS najmenej 7 dní vopred.
Valné zhromaţdenie vykonáva nasledovné činnosti: a) schvaľuje stanovy, interné riadiace
dokumenty (pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán MAS), ich zmeny a doplnky; b) schvaľuje plán
činnosti a výročnú správu; c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; d) volí a odvoláva
členov Správnej rady, Predsedu, Podpredsedu aRevíznu komisiu; e) schvaľuje stratégiu
CLLD a jej aktualizáciu; f) rozhoduje o zániku MAS zlúčením s iným občianskym zdruţením
alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku MAS rozpustením alebo
zlúčením s iným občianskym zdruţením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na
chod MAS, MAS je povinná vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR; g)
stanovuje výšku a termín výberu členských príspevkov; h) rozhoduje o prijatí čestného člena
MAS a o vylúčení členaMAS; i) a iné v súlade so stratégiou CLLD.
Valné zhromaţdenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov
všetkých členov MAS. Valné zhromaţdenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov MAS. Na zmenách stanov, na zlúčení s iným zdruţením a na zániku MAS
sa Valné zhromaţdenie uznáša 2/3 väčšinou hlasov všetkých prítomných členov MAS.
SPRÁVNA RADA (čl. VII. stanov MAS)
Správna rada je výkonným orgánom MAS. Správna rada je za svoju činnosť zodpovedná
Valnému zhromaţdeniu a vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými vykonávacími
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predpismi MAS. Správna rada má 7 členov so zastúpením kaţdej záujmovej skupiny,
pričom ţiadna záujmová skupina v nej neôţe mať viac ako 49 % hlasov. Pokiaľ sa zloţenie
Správnej rady zmení a nespĺňa uvedené podmienky zastúpenia záujmových skupín, je
Správna rada povinná v lehote do 30 dní zvolať mimoriadne zasadnutie Valného
zhromaţdenia. Správnu radu volí Valné zhromaţdenie na obdobie dvoch rokov spomedzi
všetkých členov MAS. Členstvo v Správnej rade je nezlučiteľné s členstvom v Revíznej
komisii, Výberovej komisii a Monitorovacom výbore. Mandáty členov Správnej rady
zanikajú uplynutím funkčného obdobia, ich odstúpením oznámeným písomne, ich odvolaním
Valným zhromaţdením alebo zánikom členstva v MAS. Správna rada zasadá minimálne raz
za 90 dní, prípadne vţdy do 7 dní, ak o to poţiadajú traja jej členovia. Zvoláva ju a jej
zasadnutie riadi Predseda.
Správna rada vykonáva nasledovné činnosti: a) riadi činnosť MAS v období medzi
zasadnutiami Valného zhromaţdenia; b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného
zhromaţdenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania; c) zodpovedá za
vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu; d) zriaďuje výberovú
komisiu MAS; e) zriaďuje monitorovací výbor MAS; f) menuje manaţéra MAS; g) volí
a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút; h) predkladá Valnému
zhromaţdeniu návrh plánu činnosti a rozpočtu MAS; i) schvaľuje uzavretie zmlúv
strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami, ako aj s medzinárodnými
organizáciami; j) schvaľuje prijatie nových členov MAS; k) predkladá Valnému
zhromaţdeniu návrhy na udelenie čestného členstva v MAS a na vylúčenie člena z MAS; l)
a iné v súlade so stratégiou CLLD.
Správna rada môţe prijímať rozhodnutia aklamačným alebo elektronickým hlasovaním („per
rollam“). Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná/zúčastnená nadpolovičná
väčšina hlasov všetkých členov Správnej rady. Správna rada sa uznáša nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných/zúčastnených členov Správnej rady. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas Predsedu.
VÝBEROVÁ KOMISIA (čl. VIII. stanov MAS)
Výberová komisia je orgánom, ktorý v zmysle príslušných ustanovení všeobecného
nariadenia vykonáva výber ŢoNFP podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov
stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory.
Výberová komisia vykonáva nasledovné činnosti: a) zabezpečí proces odborného
hodnotenia ŢoNFP; b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo
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výzve; c) stanoví poradie ŢoNFP od najvyššie umiestnenej ŢoNFP spĺňajúcej všetky
podmienky poskytnutia príspevku po najniţšie umiestnenú ŢoNFP spĺňajúcu všetky
podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+, a to na základe odborného
hodnotenia; d) vykoná výber ŢoNFP berúc do úvahy ustanovenia kapitoly 9 resp. kapitoly 11
systému riadenia CLLD v platnom znení; e) navrhne PPA pre jednotlivé ŢoNFP vydanie
príslušného

rozhodnutia

(rozhodnutie

o schválení/neschválení

ŢoNFP,

rozhodnutie

o zastavení konania) podľa zákona o príspevku z EŠIF: f) vypracuje záverečnú správu výzvy
ŢoNFP v rámci PRV 2014-2020; h) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŢoNFP.
Výberová komisia pri kaţdom hlasovaní o výbere ŢoNFP musí dodrţiavať podmienku v
zmysle príslušných ustanovení Všeobecného nariadenia, t.j. - minimálne 50 % hlasov
rozhodnutí o výbere ŢoNFP patrí členom, ktorí nepatria do záujmovej skupiny verejného
sektora. Výberová komisia má minimálne 3 členov. Počet členov musí byť vţdy nepárny.
MAS môţe okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov Výberovej komisie.
Spôsob voľby/odvolania, výber členov Výberovej komisie a vykonávané činnosti musia byť
stanovené v stratégii CLLD. Člen Výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé/prechodné
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Správna rada menuje vţdy novú Výberovú
komisiu pre kaţdú výzvu na predkladanie ŢoNFP/ŢoPr, pričom jednotliví členovia sa môţu
opakovať. V rámci jednej výzvy môţe byť menovaná len jedna Výberová komisia na celú
výzvu, výnimkou môţe byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými
dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena Výberovej komisie, jeho dlhodobá
pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod. Členstvo vo Výberovej komisii je nezlučiteľné
s členstvom v Správnej rade, Revíznej komisii, Monitorovacom výbore a s funkciami
Predsedu a Podpredsedu.
MONITOROVACÍ VÝBOR (čl. IX. stanov MAS)
Monitorovací výbor vykonáva nasledovné činnosti: a) vyhodnotenie výstupov a výsledkov
a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD; b) príprava a vypracovanie
správ o implementácii stratégie; c) príprava a vypracovanie správ o monitoringu za ročné
obdobie; d) a iné v súlade so stratégiou CLLD. Monitorovací výbor na svojom prvom
zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru podlieha
schváleniu Správnou radou. Členstvo v Monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom v
Správnej rade, Výberovej komisii, Revíznej komisii a s funkciami Predsedu a Podpredsedu.
PREDSEDA (čl. X. stanov MAS)
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Predseda MAS je štatutárnym orgánom MAS. Predseda vykonáva nasledovné činnosti: a)
vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy, b) vedie zasadnutia Valného
zhromaţdenia; c) zvoláva a vedie zasadnutia a riadi činnosť Správnej rady; d) schvaľuje
harmonogram výziev na predkladanie ŢoNFP/ŢoPr; e) schvaľuje výzvu na predkladanie
ŢoNFP/ŢoPr; f) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie ŢoNFP/ŢoPr. Vo vzťahu
k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu o výbere ŢoNFP. Vo vzťahu
k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere ŢoPr z IROP. Predsedu volí Valné
zhromaţdenie na obdobie dvoch rokov spomedzi členov Správnej rady. Za svoju činnosť je
zodpovedný Valnému zhromaţdeniu. Mandát predsedu zaniká uplynutím funkčného obdobia,
jeho odstúpením oznámeným písomne, jeho odvolaním Valným zhromaţdením alebo
zánikom členstva v MAS.
PODPREDSEDA (čl. XI. stanov MAS)
Podpredseda MAS je štatutárnym orgánom MAS. Podpredseda vykonáva činnosti patriace do
právomocí Predsedu výlučne na základe a v rozsahu písomného poverenia Predsedu.
Podpredsedu volí Valné zhromaţdenie na obdobie dvoch rokov spomedzi zvolených členov
Správnej rady. Podpredseda musí byť volený spomedzi členov Správnej rady patriacich do
iných dvoch sektorov, neţ do ktorého patrí Predseda. Za svoju činnosť je zodpovedný
Valnému zhromaţdeniu. Mandát Podpredsedu zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho
odstúpením oznámeným písomne, jeho odvolaním Valným zhromaţdením alebo zánikom
členstva v MAS.
REVÍZNA KOMISIA (čl. XII. stanov MAS)
Revízna komisia MAS je kontrolným orgánom MAS.
Revízna komisia vykonáva nasledovné činnosti: a) kontroluje hospodárenie MAS,
upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie; b)
kontroluje dodrţiavanie stanov a vnútorných predpisov MAS; c) spracováva a predkladá
Valnému zhromaţdeniu správy z kontrolnej činnosti; d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu MAS.
Revízna komisia má 3 členov so zastúpením kaţdej záujmovej skupiny. Členovia Revíznej
komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Správnej rady s hlasom poradným. Revíznu
komisiu volí Valné zhromaţdenie na obdobie dvoch rokov spomedzi všetkých členov MAS.
Za svoju činnosť je zodpovedná Valnému zhromaţdeniu. Členstvo v Revíznej komisii je
nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade, Výberovej komisii, Monitorovacom výbore
a s funkciami Predsedu a Podpredsedu. Revízna komisia si spomedzi seba volí svojho
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predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Revízna komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Revíznej komisie. Revízna komisia sa uznáša
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Revíznej komisie. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu Revíznej komisie. Mandáty členov Revíznej komisie zanikajú
uplynutím funkčného obdobia, ich odstúpením oznámeným písomne, ich odvolaním Valným
zhromaţdením alebo zánikom ich členstva v MAS.
KANCELÁRIA ZDRUŢENIA (čl. VII ods. 11-13 stanov MAS)
Správna rada zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov,
ako aj na manaţovanie činnosti a realizáciu úloh MAS. Kancelária pracuje na základe
pracovného

a organizačného poriadku schváleného Správnou radou. Kancelária sa musí

nachádzať v území MAS. Na čele Kancelárie je manaţér MAS menovaný Správnou radou.
Manaţér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Správnej rady s hlasom poradným.
Administratívu a realizáciu úloh MAS zabezpečuje manaţér MAS a ostatní zamestnanci
MAS, ktorí môţu byť členmi len Valného zhromaţdenia. Osoba s funkciou manaţéra MAS
nemôţe túto funkciu vykonávať aj pre inú MAS. Kvalifikačné predpoklady manaţéra MAS
(získané vzdelanie a odborná prax) sa preukazujú profesijným ţivotopisom a inými kópiami
dokladov o vzdelaní, prípadne ďalšími kópiami relevantných certifikátov. Manaţér MAS sa
počas fungovania MAS môţe meniť s podmienkou, ţe budú zachované poţiadavky na výber
manaţéra MAS uvedené v stratégii CLLD, ktoré budú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP.
Manaţér MAS. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min.
odborná prax 2 roky, alebo vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa a min. odborná prax 4
roky, alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 6 rokov. Prax na
zodpovedajúcej manaţérskej pozícii alebo v oblasti projektového manaţmentu alebo
regionálneho rozvoja a skúsenosti v oblasti tvorby, implementácie a koordinácie projektov v
rámci EŠIF. Bezúhonnosť, vylúčenie konfliktu záujmov. Pracovná náplň a zodpovednosť:
Vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD vykonáva odborné činnosti: príprava a zmena výziev
na predkladanie ţiadostí o príspevok, výkon formálnej kontroly prijatých ţiadostí o
príspevok, vypracovanie návrhu zmluvy s uţívateľom/dodatku k zmluve s uţívateľom,
riadenie implementácie projektov uţívateľov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového
konania, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste, výkon základnej
finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste
finančných operácií projektu, výkon kontroly výročných/záverečných/následných
monitorovacích správ projektu, kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu)
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uţívateľov, riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni, priebeţná
komunikácia s RO pre PRV a IROP, NSRV SR, PPA a ďalšími inštitúciami v súvislosti
s implementáciou stratégie CLLD.
Vo vzťahu k realizácii projektu chodu MAS vykonáva riadiace činnosti: priebeţné riadenie
projektového tímu; priebeţná komunikácia s orgánmi MAS; priebeţné riadenie rizík;
realizáciu verejného obstarávania (prieskum trhu), sledovanie dosahovania fyzických a
finančných cieľov, resp. pokroku v rámci realizácie stratégie CLLD, príprava a vypracovanie
informácií o stave realizácie stratégie CLLD, priebeţné činnosti monitorovania a kontroly
projektu; spracovanie monitorovacej správy; vypracovanie ţiadosti o zmenu projektu,
zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti, reprezentuje MAS na stretnutiach s inými
MAS vrátane zasadaní národných a európskych sietí, priebeţná komunikácia s RO pre PRV a
IROP, NSRV SR, PPA a ďalšími inštitúciami v súvislosti s realizáciou projektu chodu MAS,
príprava výročných správ MAS.
Vo vzťahu k ďalším aktivitám MAS zabezpečuje: príprava a koordinácia vlastných projektov
MAS a projektov spolupráce s inými MAS, príprava a koordinácia seminárov, školení,
konferencií a študijných ciest pre členov MAS aj aktérov z územia MAS, animačné aktivity,
marketing, publicita a informovanie o činnosti MAS, príprava a koordinácia vlastných
podujatí MAS. Manaţér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s
hlasom poradným. Pracovný pomer: pracovno-právny vzťah (pracovná zmluva) na plný
pracovný úväzok.
Ekonomický manaţér. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa
a min. odborná prax 2 roky, alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3
roky. Pracovná náplň a zodpovednosť:
Vykonávané činnosti vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD: súčinnosť pri príprave a zmene
výziev na predkladanie ţiadostí o príspevok, príjem a registrácia ţiadostí o príspevok, výkon
formálnej kontroly prijatých ţiadostí o príspevok, príjem a vedenie evidencie prijatých
ţiadostí o platbu uţívateľmi, výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej
kontroly ţiadosti o platbu uţívateľa, sledovanie a kontrola stavu vybavenia ţiadosti o platbu
uţívateľa, úhradu finančného príspevku uţívateľovi, účtovanie o poskytnutých príspevkoch
uţívateľom, poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manaţérovi pri plnení jeho úloh.
Vykonávané činnosti vo vzťahu k realizácii projektu na chod MAS: vypracovanie ţiadosti o
platbu na riadiace orgány, poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manaţérovi pri
plnení jeho úloh, súčinnosť pri realizácii propagačných aktivít, publicite a informovaní
o činnosti MAS, súčinnosť pri príprave a realizácii seminárov, školení a študijných ciest pre
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členov MAS, súčinnosť pri príprave, realizácii a podpore aktivít projektov spolupráce s inými
MAS. Pracovný pomer: pracovno-právny vzťah (pracovná zmluva).
Administratívny pracovník. Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Pracovná náplň a zodpovednosť: vykonávanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce
v rámci prevádzky kancelárie MAS podľa pokynov nadriadeného alebo podľa všeobecných
zásad organizácie, v tom: vybavovanie korešpondencie, elektronickej pošty a telefonickej
komunikácie MAS, vybavovanie prevádzkových záleţitostí MAS na úradoch a v iných
inštitúciách,organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov MAS a spracovanie záznamov z
nich, zapisovanie a triedenie údajov, spracovanie evidencie, protokolov a prehľadov MAS,
vedenie evidencie a servis členskej základne MAS, zabezpečenie registratúry, evidencia a
archivácia dokumentácie MAS, starostlivosť o priebeţné zásobovanie kancelárie MAS
spotrebnými materiálmi, vykonávanie podporných činností v rámci odborných aktivít
kancelárie MAS, v tom: súčinnosť pri realizácii propagačných aktivít, publicite a informovaní
o činnosti MAS, súčinnosť pri príprave a realizácii seminárov, školení a študijných ciest pre
členov MAS, súčinnosť pri príprave, realizácii a podpore aktivít projektov spolupráce s inými
MAS, zhotovovanie fotografickej dokumentácie z odborných aktivít kancelárie MAS.
Pracovný pomer: pracovno-právny vzťah (pracovná zmluva).
Účtovník. Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
s maturitou. Pracovná náplň a zodpovednosť:vedenie účtovníctva MAS, účtovanie o
účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS, vedenie agendy personalistiky a miezd,
vedenie pokladne a prvotnej účtovnej evidencie hotovostných výdavkov MAS, spracovanie
vlastných účtovných dokumentov MAS (vyúčtovanie cestovných náhrad). Pracovný pomer:
pracovno-právny vzťah (pracovná zmluva) alebo externý pracovný vzťah (zmluva podľa
obchodného zákonníka).
5.1.2 Implementačný proces
Proces implementácie Stratégie CLLD vychádza zo Systému riadenia CLLD a niţšie uvedené
prehľadné informácie sú určené pre ţiadateľov o nenávratný finančný príspevok z PRV
a IROP. Všetky projekty pre projektové opatrenia implementované prostredníctvom MAS
musia spĺňať:
o všeobecné podmienky poskytnutia príspevku,
o výberové kritériá pre výber projektov,
o hodnotiace kritériá pre výber projektov
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a vzťahujú sa na všetkých ţiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci všetkých
implementovaných opatrení Stratégie CLLD.
MAS zabezpečuje výber projektov prostredníctvom jedného výberového kola a výzvy
vyhlasuje v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev zostavenom na obdobie
minimálne jedného kalendárneho roka a zverejnenom na webovom sídle MAS.
Proces výberu a schvaľovanie ţiadostí na úrovni PRV (EPFRV)
Postupy výberu a schvaľovania ţiadostí v rámci PRV sú podrobne popísané v Systéme
riadenia CLLD a v Príručke pre ţiadateľa/prijímateľa PRV v platnom znení. Nasledujúci text
obsahuje ich stručný popis, ktorý zahŕňa 3 roviny: postupy vyhlásenia výzvy MAS, postupy
hodnotenia ŢoNFP a postupy výberu ŢoNFP.
POSTUP VYHLÁSENIA VÝZVY
Výzva na predkladanie ţiadosti o NFP. Ţiadateľ podáva ŢoNFP príslušnej MAS na základe
vyhlásenej výzvy na predkladanie ŢoNFP, ktorú MAS vyhlási zverejnením v ITMS2014+.
MAS bude vyhlasovať výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, v ktorom sa
zohľadnia plánované termíny vyhlásenia výziev. MAS zostaví harmonogram výziev na
obdobie minimálne jedného kalendárneho roka . Forma a štruktúra výzvy na predkladanie
ŢoNFP je definovaná zo strany RO pre PRV, resp. PPA v systéme ITMS2014+.Výzva môţe
mať formu uzavretej výzvy alebo otvorenej výzvy.
Hodnotiace kritériá pre výber projektov (bodovacie kritériá). Definuje ich MAS v
závislosti od charakteru podporovaných projektov v nadväznosti na schválenú stratégiu
CLLD. MAS spolu s hodnotiacimi kritériami pre výber projektov (bodovacie kritéria)
definuje aj rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie kritériá slúţia na určenie poradia v prípade
rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými ŢoNFP v odbornom hodnotení.
Zmena a zrušenie výzvy. MAS môţe výzvu zmeniť, ak sa zmenou podstatným spôsobom
nezmenia podmienky poskytnutia príspevku. MAS tak môţe spraviť do uzavretia výzvy.
MAS je oprávnená zrušiť výzvu v prípade, ak je objektívne nemoţné pristúpiť k schváleniu
ŢoNFP. Zmenu a zrušenie výzvy na predkladanie ŢoNFP vykoná MAS na základe
súhlasného stanoviska PPA.
POSTUPY HODNOTENIA ŢoNFP
Konanie o ţiadosti o NFP. ŢoNFP je základným dokumentom, ktorým ţiadateľ na základe
vyhlásenej výzvy na predkladanie ŢoNFP ţiada MAS o spolufinancovanie projektu z
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finančných prostriedkov určených na danú výzvu. Ţiadateľ doručuje ŢoNFP elektronicky
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a v písomnej forme na adresu určenú
v predmetnej výzve. Doručením ŢoNFP na MAS sa začína konanie o ţiadosti.
Príjem a registrácia ţiadosti o NFP. MAS zabezpečí príjem ŢoNFP odo dňa vyhlásenia
výzvy, do dňa jej uzavretia, resp. v lehote prijímania ŢoNFP, uvedenej vo výzve. ŢoNFP
musí byť doručená riadne, včas a v určenej pevkuforme.
Overenie podmienok poskytnutia príspevku. MAS posudzuje v rámci administratívneho
overenia aj podmienky poskytnutia príspevku alebo ich časť, ktoré sú určené vo výzve s
výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti overované v rámci odborného hodnotenia ŢoNFP.
MAS vykoná overenie podmienok poskytnutia príspevku na základe údajov a informácií
uvedených ţiadateľom vo formulári ŢoNFP a v relevantných prílohách ŢoNFP. Ak pri
overovaní splnenia podmienok poskytnutia príspevku vzniknú pochybnosti o pravdivosti
alebo úplnosti ŢoNFP alebo jej príloh, MAS tieto pochybnosti oznámi ţiadateľovi a vyzve ho,
aby sa k nim vyjadril, resp. v prípade pochybností o kompletnosti ŢoNFP, MAS vyzve
ţiadateľa na doplnenie.
Kontrola oprávnenosti výdavkov. MAS vymedzí oprávnenosť výdavkov, ako aj vecnú
náplň oprávnených výdavkov v rámci PRV SR 2014 – 2020, stratégie CLLD, výzvy, prípadne
aj v príručkách pre ţiadateľa. Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov ŢoNFP
pre jednotlivé opatrenia/podopatrenia a operácie bude definovaná v PRV SR 2014 – 2020, v
stratégii CLLD a vo vyhlásených výzvach MAS.
Odborné hodnotenie ţiadosti o NFP. MAS zabezpečí priradenie odborných hodnotiteľov k
ŢoNFP. Odborný hodnotiteľ zabezpečí overenie cieľa rozsahu a činnosti projektu. Odborní
hodnotitelia vykonajú odborné hodnotenie ŢoNFP na základe kritérií na výber projektov
CLLD zverejnených vo výzve na predkladanie ŢoNFP. Odborné hodnotenie jednotlivých
ŢoNFP zaznamenávajú odborní hodnotitelia do hodnotiaceho hárku.

POSTUPY VÝBERU ŢoNFP
Výber Ţiadosti o NFP. Aplikáciou výberových kritérií pre výber projektov, ktorých súčasťou
sú rozlišovacie kritéria výberová komisia stanoví poradie ŢoNFP. Výberová komisia
zaznamená proces aplikácie výberových kritérií v písomnej podobe. Po ukončení procesu
výberu ŢoNFP výberová komisia vypracuje v rámci kaţdého kola hodnotenia záverečnú
správu z výzvy (ŢoNFP), v ktorej navrhne jednotlivé ŢoNFP na vydanie príslušného
rozhodnutia. Záverečnú správu z výzvy (ŢoNFP) spolu so všetkými predloţenými ŢoNFP, v
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rámci príslušného kola hodnotenia, je MAS povinná predloţiť na PPA. Záverečná správa z
výzvy (ŢoNFP) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS.
Príjem a registrácia ţiadosti o NFP na PPA. PPA zabezpečí príjem posúdených ŢoNFP
vrátane záverečnej správy z výzvy (ŢoNFP) z MAS. PPA v rámci administratívneho overenia
overí splnenie podmienok doručenia ŢoNFP na MAS, ostatné podmienky poskytnutia
príspevku určené vo výzve MAS. Overenie podmienok predloţenia ŢoNFP na MAS
zaznamená PPA v systéme ITMS2014+, resp. v kontrolnom liste.
Vydanie rozhodnutia. Na základe skutočností zistených v rámci konania o ŢoNFP vydá PPA
rozhodnutie o schválení/neschválení/zastavení konania, a to do 35 dní od predloţenia
záverečnej správy z výzvy (ŢoNFP).
Zmluva o poskytnutí NFP. Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so
zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Právny nárok na poskytnutie
príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí
NFP upravuje práva a povinnosti prijímateľa a PPA pri realizácii projektu a počas doby
udrţateľnosti projektu. Zmluva o poskytnutí NFP je základným právnym rámcom pre
poskytovanie príspevku prijímateľovi. Za PPA podpisuje zmluvy o poskytnutí NFP štatutárny
orgán PPA resp. jeho oprávnený zástupca. Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. Týmto dňom vzniká prijímateľovi právny
nárok na poskytnutie NFP. Osobitné postupy sú upravené v Systéme riadenia PRV SR 2014 2020.
Proces výberu a schvaľovanie ţiadostí na úrovni IROP (EFRR)
POSTUP VYHLÁSENIA VÝZVY
Výzva MAS na predkladanie ŢoPr. Základným metodickým podkladom na predloţenie
ŢoPr je výzva na predkladanie ŢoPr. MAS vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym
harmonogramom výziev s termínmi pre jednotlivé špecifické ciele IROP. MAS zverejňuje
harmonogram výziev na svojom webovom sídle. Výzva môţe mať iba formu otvorenej
výzvy. Výber ŢoPr predloţených na základe otvorenej výzvy bude prebiehať v termínoch
(kolách) stanovených vo výzve.
Zmena a zrušenie výzvy. V nevyhnutných prípadoch je MAS oprávnená za podmienok
stanovených v tejto kapitole výzvu zmeniť alebo zrušiť. MAS je oprávnená vykonať zmeny
vo formálnych náleţitostiach, pričom tieto zmeny MAS zverejní na svojom webovom sídle.
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MAS je oprávnená zrušiť výzvu do doby, kým nie je vyčerpaná alokácia. Povinnou súčasťou
informácie o zrušení výzvy sú aj dôvody jej zrušenia. Zmena a zrušenie výzvy podlieha
zverejneniu na webovom sídle MAS a RO pre IROP.
POSTUPY HODNOTENIA ŢoPr
Hodnotiace kritériá ŢoPr. MAS vypracuje hodnotiace kritéria, ktoré schváli výberová
komisia zriadená gestorom CLLD. Súčasťou hodnotiacich kritérií na výber ŢoPr
vypracovaných MAS budú aj hodnotiace kritériá ŢoPr definované RO pre IROP. MAS je
povinná spolu s hodnotiacimi kritériami definovať aj rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie
kritériá slúţia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými
ŢoPr.
Výberové kritériá ţiadosti o príspevok. MAS definuje výberové kritériá ŢoPr: a) ako
doplňujúce bodované kritériá alebo b) ako samostatné bodované kritériá alebo c) ako
samostatné objektívne kritérium, alebo súbor objektívnych kritérií aplikáciou ktorých je
vytvorené poradie ŢoPr. Zmena výberových kritérií vypracovaných MAS podlieha schváleniu
RO pre IROP.
Schvaľovací proces ţiadosti o príspevok ŢoPr je základným dokumentom, ktorým ReS na
základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ŢoPr ţiada spolufinancovanie projektu z
finančných prostriedkov určených na danú výzvu. Vzor formuláru ŢoPr a prierezovo
vyuţívaných príloh ŢoPr vydáva RO pre IROP pre všetky MAS.
Administratívne overenie Ţiadosti o príspevok. MAS zabezpečí príjem ŢoPr odo dňa
vyhlásenia výzvy, do dňa jej uzavretia, resp. v lehote prijímania ŢoPr. Doručením ŢoPr na
adresu MAS začína proces výberu ŢoPr. Po doručení ŢoPr MAS posúdi splnenie podmienky
doručenia ŢoPr riadne, včas a vo forme určenej vo výzve. ŢoPr je doručená vo forme určenej
MAS, ak je doručená v písomnej podobe a elektronicky. Rozhodujúcim dátumom na splnenie
podmienky podať ŢoPr včas je dátum odovzdania písomnej verzie ŢoPr osobne MAS alebo
dátum odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy,
resp. lehoty určenej na predkladanie ŢoPr vo výzve. Závery z administratívneho overenia
MAS zaznamenáva v kontrolnom zozname, ktorým MAS zdokumentuje overenie splnenia
podmienok poskytnutia príspevku. V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia
príspevku, ktorých overenie je súčasťou administratívneho overenia, je ŢoPr postúpená na
odborné hodnotenie.
Odborné hodnotenie Ţiadosti o príspevok. MAS v rámci odborného hodnotenia zabezpečí
posúdenie ŢoPr minimálne dvoma odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predloţené
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ŢoPr na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve a v stratégii CLLD. Podrobný
popis spôsobu a postupu odborného hodnotenia bude uvedený v príručke pre hodnotenie
ŢoPr. Konečným výstupom z odborného hodnotenia ŢoPr je hodnotiaci hárok, ktorý obsahuje
vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného hodnotenia a súčet
dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia.
Kontrola oprávnenosti výdavkov CLLD/IROP. MAS vymedzí oprávnenosť výdavkov, ako
aj vecnú náplň oprávnených výdavkov v súlade s IROP v stratégii CLLD, vo výzve a v
príručke pre ReS. MAS rozhoduje o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti výdavkov projektu v
procese schvaľovania ŢoPr a kontroly projektov. Minimálna a maximálna výška oprávnených
výdavkov ŢoPr pre jednotlivé špecifické ciele IROP bude definovaná v stratégii CLLD a vo
vyhlásených výzvach MAS.
POSTUPY VÝBERU ŢoPr
Výber Ţiadosti o príspevok. Výberová komisia overí výsledky administratívnej kontroly
ŢoPr a odborného hodnotenia a následne aplikáciou výberových kritérií stanoví poradie ŢoPr
od najvyššie umiestnenej po najniţšie umiestnenú ŢoPr. Po ukončení procesu výberu ŢoPr
výberová komisia vypracuje v rámci kaţdého kola hodnotenia Protokol o výbere ŢoPr, v
ktorom navrhne jednotlivé ŢoPr na schválenie. Protokol o výbere ŢoPr spolu so všetkými
predloţenými ŢoPr je MAS povinná predloţiť na RO pre IROP. Protokol o výbere ŢoPr MAS
musí byť podpísaný štatutárnym orgánom MAS a osobami, podieľajúcimi sa na schvaľovaní
ŢoPr na MAS.
Overenie výberu ŢoPr vykonanej MAS. RO pre IROP posúdi splnenie podmienok
administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu ŢoPr MAS na základe
predloţeného Protokolu o výbere ŢoPr a samotných ŢoPr.
Zmluva s uţívateľom. Po odoslaní oznámení o schváleni ŢoPr MAS zabezpečí uzatvorenie
zmluvy s uţívateľom (ReS), ktorá upraví práva a povinnosti medzi MAS a ReS. MAS
zabezpečí zverejnenie zmluvy s uţívateľom v centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po
dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy s uţívateľom a ReS sa stáva uţívateľom.
Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy s uţívateľom.

5.2

Akčný plán

Tabuľka č. 4A: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie A1.1 Podpora vznikajúcich a začínajúcich malých
prevádzok typu sociálnych podnikov, zamestnaneckých inkubátorov
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a rodinných fariem zameraných na poľnohospodárstvo

Priradenie kódu opatrenia

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení prijímatelia

Opatrenie 6 - Základné sluţby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach.
Podopatrenie 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj
malých poľnohospodárskych podnikov.
Sekundárna FO predominantná: 2A
Sekundárna FO doplnková: 3A
PRIORITA A: Poľnohospodárstvo
Špecifický cieľ A1: Vytvoriť podmienky pre etablovanie nových
poľnohospodárskych subjektov na lokálnom a regionálnom trhu.
Vytvoriť dobré podmienky pre začiatok a rozvoj podnikania
v poľnohospodárstve.
Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na rozvoj
jeho podnikateľskej činnosti spojenej s realizáciou jeho
podnikateľského plánu v oblasti ţivočíšnej a špecializovanej rastlinnej
výroby.
Malý poľnohospodársky podnik - Samostatne hospodáriaci roľník
(mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)
podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorého výrobný
potenciál, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 Eur a
neprevyšuje 9 999 Eur (hodnota štandardného výstupu).

Intenzita pomoci

EPFRV: 75 % - Štátny rozpočet:- 25% - Prijímateľ: 0 %

Oprávnené výdavky

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom
pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel
pouţitia NFP na jednotlivé typy nákladov, uvedených v
podnikateľskom pláne.
Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú povaţované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy na predkladanie
ŢoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou
vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č.
1305/2013, kde sa za oprávnené budú povaţovať vzniknuté a zaplatené
- výdavky v čase pred podaním ŢoNFP na základe výzvy na
predkladanie ŢoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené
výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo
najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné
náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)
nariadenia EPFRV.

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Paušálna platba: 15 000 EUR
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

90 000,00

67 500,00

22 500,00

0,00

0,00

Finančný plán
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Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

VR

-

-

-

-

-

Spolu

90 000,00

67 500,00

22 500,00

0,00

0,00

V zmysle prílohy stratégie CLLD: Všeobecné podmienky poskytnutia
príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá
pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.
Kód/ID

Merateľné ukazovatele
projektu
6.3

Názov/Ukazovateľ

Počet podporených
poľnohospodárskych
podnikov/príjemcov
Celkové verejné
výdavky

Indikatívny
harmonogram výziev

Celková
cieľová
hodnota

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

počet

0

6

Eur

0

90 000,00

V zmysle schváleného harmonogramu výziev.

Tabuľka č. 4.B: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie A1.2 Podpora začínajúcich SHR

Priradenie kódu opatrenia

Opatrenie 6 - Základné sluţby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.
Podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov.

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení prijímatelia

Sekundárna FO predominantná: 2B
Sekundárna FO doplnková: 2A, 6A
PRIORITA A: Poľnohospodárstvo
Špecifický cieľ A1: Vytvoriť podmienky pre etablovanie nových
poľnohospodárskych subjektov na lokálnom a regionálnom trhu.
Vytvorenie dobrých podmienok pre začiatok a rozvoj podnikania
v poľnohospodárstve. Kvalitatívny i kvantitatívny vzrast produkcie
potravín v regióne.
Podpora sa poskytuje mladému poľnohospodárovi na začatie jeho
podnikateľskej činnosti v oblasti ţivočíšnej a špecializovanej rastlinnej
výroby na realizáciu podnikateľského plánu.
Mladý poľnohospodár – samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik
alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý
vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú
činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom
dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická
osoba v čase podania ŢoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce
profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky
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podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ.

Intenzita pomoci

EPFRV: 75 % - Štátny rozpočet:- 25% - Prijímateľ: 0 %

Oprávnené výdavky

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne.
Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel pouţitia
NFP na jednotlivé typy nákladov, uvedených v podnikateľskom pláne.
Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú povaţované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené
v čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s
výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených
v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde
sa za oprávnené budú povaţovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase
pred podaním ŢoNFP na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci
implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to
od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené
sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v
článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Paušálna platba: 50 000 EUR
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

150 000,00

112 500,00

37 500,00

0,00

0,00

VR

-

-

-

-

-

Spolu

150 000,00

112 500,00

37 500,00

0,00

0,00

Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

V zmysle prílohy stratégie CLLD: Všeobecné podmienky poskytnutia
príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre
výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.
Kód/ID

Merateľné ukazovatele
projektu
6.1

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Počet
novovytvorených
pracovných miest
projektom
prepočítaný na
ekvivalent plného
pracovného úväzku
celkom

počet

0

Celková
cieľová
hodnota

3
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Počet podporených
poľnohospodárskych
podnikov/príjemcov

počet

0

3

Eur

0

150 000,00

Celkové verejné
výdavky
Indikatívny
harmonogram výziev

V zmysle schváleného harmonogramu výziev.

Tabuľka č. 4.C: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie A2.1 Podpora finalizovania poľnohospodárskej výroby
zameranej na tradičné regionálne produkty

Priradenie kódu opatrenia

Opatrenie 4 - Investície do hmotného majetku.
Podopatrenie 4.2 - Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh
a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov.

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení prijímatelia

Sekundárna FO predominantná: 3A
Sekundárna FO doplnková: 2A, 6A
PRIORITA A: Poľnohospodárstvo
Špecifický cieľ A2: Vybudovať regionálny trh
poľnohospodárskymi produktmi.
Vytvorenie dobrých podmienok pre začiatok a rozvoj podnikania
v poľnohospodárstve. Kvalitatívny i kvantitatívny vzrast produkcie
potravín v regióne.

s

Investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, skladovania,
uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I ZFEÚ alebo výroby,
spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja
potravinárskych výrobkov, pričom výstupom výrobného procesu môţe
byť aj výrobok, na ktorý sa príloha I ZFEÚ nevzťahuje a na investície,
ktoré zároveň prispievajú k úsporám spotreby energie. Investícia sa týka
výlučne vlastnej činnosti podniku.
1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania
produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby
(s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností.
2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej
prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade
prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa
ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ.

Intenzita pomoci

EPFRV: 37,5% - ŠR: 12,5% - VZ: 50%

Oprávnené výdavky

1. Investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a
investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého
hmotného majetku spojené s opisom činností;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo
vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií,
autorských práv a ochranných známok v spojitosti so spracovaním
poľnohospodárskych produktov).
Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
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stratégie CLLD sú povaţované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v
čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s
výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených
v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde
sa za oprávnené budú povaţovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase
pred podaním ŢoNFP na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci
implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to
od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené
sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v
článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.
Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Minimálna: 10 000 EUR - Maximálna: 50 000 EUR

Región
MR
Finančný plán
VR
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

200 000,00

75 000,00

25 000,00

100 000,00

-

-

-

-

200 000,00

75 000,00

25 000,00

100 000,00

0,00
0,00

V zmysle prílohy stratégie CLLD: Všeobecné podmienky poskytnutia
príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre
výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ
Celkové verejné
výdavky

Merateľné ukazovatele
projektu
4.2

Indikatívny
harmonogram výziev

Iné

Merná
jednotka
Eur

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

0 100 000,00

Počet podporených
činností/operácií

počet

0

2

Počet
novovytvorených
pracovných miest
projektom
prepočítaný na
ekvivalent plného
pracovného úväzku
celkom

počet

0

2

V zmysle schváleného harmonogramu výziev.
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Tabuľka č. 4.D: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie A2.2 Podpora poľnohospodárskych podnikov skvalitnením
ich hmotného majetku.

Priradenie kódu opatrenia

Opatrenie 4 - Investície do hmotného majetku.
Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych
podnikov.

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Sekundárna FO predominantná: 2A, 5C
Sekundárna FO doplnková: 3A, 6A

Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

PRIORITA A: Poľnohospodárstvo
Špecifický cieľ A2: Vybudovať regionálny trh s poľnohospodárskymi
produktmi.
Vytvoriť dobré podmienky pre začiatok a rozvoj podnikania
v poľnohospodárstve. Kvalitatívny i kvantitatívny vzrast produkcie
potravín v regióne.
Investície do hmotného majetku, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a
udrţateľnosť poľnohospodárskeho podniku ako aj činnosti týkajúce sa
spracovania alebo vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie a činnosti
týkajúce sa výroby biomasy a zakladania porastov rýchlorastúcich drevín.
Investície do výroby, spracovania a vyuţívania OZE, pričom všetku
vyrobenú energiu spotrebuje podnik na vlastnú činnosť. Investície do
zvýšenia produkcie alebo jej kvality v ţivočíšnej výrobe a
špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s
tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a
technologického vybavenia ţivočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej
výroby vrátane strojov a náradia. Investície do výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s
energetickým vyuţitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným
výkonom do 2 MWt. Investície v súvislosti s vyuţívaním závlah,
realizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových systémov
(infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich výstavby,
rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho nakladania so závlahovou
vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu
a jej kvalitu. Investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii
v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív
do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych
vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou. Investície do
zlepšenia odbytu. Investície do zníţenia záťaţe na ţivotné prostredie
vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality
produkcie. Investície na zaloţenie porastov rýchlo rastúcich drevín a
iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.
Investície spojené s vyuţitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo
ţivočíšnej výroby.

Oprávnení prijímatelia

Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v
poľnohospodárskej prvovýrobe.

Intenzita pomoci

EPFRV: 37,5 % - Štátny rozpočet:- 12,5% - Prijímateľ: 50 %

Oprávnené výdavky

1. Investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a
investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého
hmotného majetku spojené s opisom činností;
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2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo
vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií,
autorských práv a ochranných známok);
3. investície do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z druhej ruky
vrátane jeho lízingu, ale len v prípade, ţe ţiadateľom o NFP je mladý
farmár z Opatrenia 6.1 a v čase podania ţiadosti vek majetku neprevýši 3
roky.
Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú povaţované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v
čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s
výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich
s investíciou
vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č.
1305/2013, kde sa za oprávnené budú povaţovať vzniknuté a zaplatené výdavky v čase pred podaním ŢoNFP na základe výzvy na predkladanie
ŢoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky
vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla
2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s
investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.
Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Minimálna: 10 000 EUR - Maximálna: 50 000 EUR

Región
MR
Finančný plán
VR
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

200 000,00

75 000,00

25 000,00

100 000,00

-

-

-

-

200 000,00

75 000,00

25 000,00

100 000,00

0,00
0,00

V zmysle prílohy stratégie CLLD: Všeobecné podmienky poskytnutia
príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre
výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ
Celkové verejné
výdavky
Počet podporených
činností/operácií

Merateľné ukazovatele
projektu

Merná
jednotka
Eur

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

0 100 000,00

počet

0

2

počet

0

2

4.1
Počet
novovytvorených
pracovných miest
projektom
prepočítaný na
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ekvivalent plného
pracovného úväzku
celkom
Indikatívny
harmonogram výziev

V zmysle schváleného harmonogramu výziev.

Tabuľka č. 4.E: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie A3.1 Zlepšovanie environmentálnych funkcií lesov pre
odbornú i širokú verejnosť - podpora programov ochrany a tvorby
biotopov, náučných prírodných zón.

Priradenie kódu opatrenia

Opatrenie 8 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia
ţivotaschopnosti lesov.
Podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a
environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení prijímatelia

Sekundárna FO predominantná: P4
Sekundárna FO doplnková: 2C
PRIORITA A: Poľnohospodárstvo
Špecifický cieľ A3: Zlepšiť stav ochrany vody v lesoch a zvýšiť ich
environmentálnu funkciu.
Zvýšenie kvality ţivota v území tvorbou zelených zón
a pribliţovaním sa prírode. Zatraktívňovanie a zviditeľňovanie
územia pre návštevníkov.
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných
ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá,
pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely,
informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše,
vyhliadkové veţe, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a
centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy,
ukáţkové lesné biotopy).
1. Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
• súkromných vlastníkov a ich zdruţení;
• obcí a ich zdruţení;
• cirkvi, ktorej majetok moţno podľa vnútroštátneho právneho
poriadku povaţovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a
nakladanie s ním;
• štátu (LESY SR, š.p.).
2. Občianske zdruţenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o zdruţovaní
občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia.

Intenzita pomoci

EPFRV: 75% - Štátny rozpočet: 25% - Prijímateľ: 0%

Oprávnené výdavky

Oprávnenými nákladmi sú len náklady na jedno rázové aktivity
(činnosti) a investície. Prevádzkové náklady alebo náklady na údrţbu
nie sú oprávnené. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú
v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia.
Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú povaţované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy na
predkladanie ŢoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich
s
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investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a
Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú povaţovať
vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŢoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci implementácie
stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1.
januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou
vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.
Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Minimálna: 4 000 EUR - Maximálna: 20 000 EUR
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

60 000,00

45 000,00

15 000,00

0,00

0,00

VR

-

-

-

-

-

Spolu

60 000,00

45 000,00

15 000,00

0,00

0,00

Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

V zmysle prílohy stratégie CLLD: Všeobecné podmienky poskytnutia
príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá
pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.
Kód/ID

Celkové verejné
výdavky

Merateľné ukazovatele
projektu
8.5

Indikatívny
harmonogram výziev

Názov/Ukazovateľ

Počet podporených
činností/operácií

Merná
jednotka

Celková
Počiatočná
cieľová
hodnota
hodnota

Eur

0

60 000,00

počet

0

3

V zmysle schváleného harmonogramu výziev.

Tabuľka č. 4.F: Opatrenie stratégie CLLD
Názov
opatrenia

Opatrenie A4.1 Podpora aktivít celoţivotného vzdelávania prispievajúceho k
vyššej úrovni vzdelania obyvateľov v poľnohospodárstve, podnikaní a vidieckom
cestovnom ruchu.

Priradenie kódu
opatrenia

Opatrenie 1 - Prenos znalostí a informačné akcie.
Podopatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.
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Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV/ŠC
IROP

Sekundárna FO predominantná: 2A, 3A, 5C, 6A, P4

Ciele opatrenia

PRIORITA A: Poľnohospodárstvo
Špecifický cieľ A4: Zvýšiť vzdelanie obyvateľov v oblasti poľnohospodárstva na
úroveň zabezpečujúcu dostatok ľudských zdrojov v území.

Zdôvodnenie
výberu

Zabezpečenie dostatku ľudských kapacít pre rozvoj poľnohospodárstva, podnikania
a vidieckeho cestovného ruchu v území zlepšením vzdelávania.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

Oprávnení
prijímatelia

Informačné aktivity predstavujú krátkodobé, resp. jednorazové odborné informačné
činnosti adresované pre pôdohospodárov a prijímateľov pomoci v rámci rozvoja
vidieka, zamerané na poskytnutie informácií a odovzdanie skúseností pre
pracujúcich v pôdohospodárstve. Tieto krátkodobé informačné akcie sa môţu
dopĺňať o formy propagácie šírenia tlačou a ostatnými médiami. Prenos a
spracovanie informácií môţe byť vykonané rôznymi spôsobmi (konferencia,
výstava, vzdelávacej relácie, informačného podujatie a pod).
Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ sluţieb (provider) informačných
akcií a demonštračných aktivít pre konečných prijímateľov nefinančnej pomoci
(beneficientov), ktorými sú aktívni ako i začínajúci poľnohospodári,
obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej
prvovýroby
v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo
vidieckych oblastiach.

Intenzita
pomoci

EPFRV: 75% - ŠR: 25% - 0%

Oprávnené
výdavky

1. personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít vrátane odmien
a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne;
2. prenájom priestorov a potrebnej techniky;
3. materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných publikácií v
tlačenej a elektronickej forme, náklady na propagáciu formou informačných a
propagačných materiálov, i náklady na sluţby v súvislosti s aktivitou;
4. ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, zamestnancov
konečného prijímateľa finančnej pomoci a osôb mimo pracovnoprávneho vzťahu
zúčastňujúcich sa na vzdelávacej aktivite hradené formou faktúr na základe
prezenčných listín), náklady na občerstvenie resp. dopravné náklady, ak sú
súčasťou projektu;
5. investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej
aktivity.
Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie
CLLD sú povaţované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania
ŢoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci implementácie stratégie
CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich
s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ)
č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú povaţovať vzniknuté a zaplatené výdavky v čase pred podaním ŢoNFP na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od
1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O
ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné
náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EPFRV.

Výška
príspevku
(minimálna
a maximálna)

Minimálna: 3 000 EUR - Maximálna: 15 000 EUR
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Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

45 000,00

33 750,00

11 250,00

0,00

0,00

VR

-

-

-

-

-

Spolu

45 000,00

33 750,00

11 250,00

0,00

0,00

Finančný plán

Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné
zásady výberu
operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

V zmysle prílohy stratégie CLLD: Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku,
výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre
projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ
Celkové verejné výdavky

Merateľné
ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram
výziev

1.2

Merná
jednotka
Eur

Celková
Počiatočná
cieľová
hodnota
hodnota
0 45 000,00

Počet podporených
činností/operácií

počet

0

3

Počet účastníkov
informačných/demonštračných
aktivít

počet

0

60

V zmysle schváleného harmonogramu výziev.

Tabuľka č. 4.G: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie B1.1 Podpora tvorby originálnych regionálnych produktov
prostredníctvom technickej a marketingovej podpory, ako aj ich
umiestňovania na trh prostredníctvom existujúcich i začínajúcich
podnikateľských subjektov.

Priradenie kódu opatrenia

-

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.1

Ciele opatrenia

PRIORITA B: ZAMESTNANOSŤ A ROZVOJ PODNIKANIA
Špecifický cieľ B1: Zvýšenie zamestnanosti v území podporou
podnikania, rozširovania ponúkaných sluţieb, nepoľnohospodárskej
produkcie a inovácií.
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Zdôvodnenie výberu

Vytvoriť dobré podmienky pre začiatok a rozvoj podnikania
v remeslách a sluţbách.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo činných osôb, druţstiev: obstaranie hmotného
majetku pre účely tvorby pracovných miest, nutné stavebnotechnické
úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s
poskytovaním nových sluţieb, podpora marketingových aktivít,
podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na
úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Oprávnení prijímatelia

v súlade s IROP

Intenzita pomoci

EFRR: 55% - ŠR: 0% - VZ: 45%

Oprávnené výdavky

v súlade s IROP

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Minimálna: 10 000 EUR - Maximálna: 50 000 EUR

Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

363 636,36

200 000,00

0,00

163
636,36

0,00

VR

-

-

-

-

-

Spolu

363 636,36

200 000,00

0,00

163
636,36

0,00

Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

v súlade s IROP – viď kapitolu 6.1.4 Stratégie CLLD - Implementačný
rámec a prílohu stratégie: Hodnotiace a bodovacie kritériá

Kód/ID

Merateľné ukazovatele
projektu

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Počet podporených
podnikov

Počet

0

4

FWT

0

4

Počet

0

3

Zamestnanosť
v podporených
podnikoch
Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu s cieľom
predstaviť výrobky,
ktoré sú pre firmu
nové
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Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu s cieľom
predstaviť výrobky,
ktoré sú pre trh nové
Indikatívny
harmonogram výziev

Počet

0

1

– do vyčerpania alokovanej sumy
IV. štvrťrok 2018

Tabuľka č. 4.H: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie C 1.1 Podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom
existujúcich i začínajúcich podnikateľských subjektov sortimentu a
zvyšovanie kvality sluţieb pre cestovný ruch v území s akcentom na
regionálnu originalitu.

Priradenie kódu
opatrenia

-

Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.1

Ciele opatrenia

PRIORITA C: VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH
Špecifický cieľ C1: Zvýšenie zamestnanosti v území podporou podnikania
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

Zdôvodnenie
výberu

Vytvoriť dobré podmienky pre začiatok a rozvoj podnikania vo
vidieckom cestovnom ruchu.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov
v oblasti CR, samostatne zárobkovo činných osôb, druţstiev: obstaranie
hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, nutné
stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej
technológie a/alebo s poskytovaním nových sluţieb, podpora
marketingových aktivít, podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských
reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností
v oblasti CR.

Oprávnení
prijímatelia

v súlade s IROP

Intenzita pomoci

EFRR: 55% - ŠR: 0% - VZ: 45%

Oprávnené výdavky

v súlade s IROP

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Minimálna: 10 000 EUR - Maximálna: 50 000 EUR
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

272 727,27

150 000,
00

0,00

122
727,27

0,00

Finančný plán
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Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné
zásady výberu
operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

VR

-

-

-

-

-

166 666,67

272 727,27

150 000,
00

0,00

122
727,27

0,00

v súlade s IROP – viď kapitolu 6.1.4 Stratégie CLLD - Implementačný
rámec a prílohu stratégie: Hodnotiace a bodovacie kritériá

Kód/ID

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Počet podporených
podnikov

Počet

0

3

FWT

0

3

Počet

0

2

Počet

0

1

Zamestnanosť
v podporených
podnikoch
Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu s cieľom
predstaviť
výrobky, ktoré sú
pre firmu nové
Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu s cieľom
predstaviť
výrobky, ktoré sú
pre trh nové

Merateľné
ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram
výziev

Názov/Ukazovateľ

– do vyčerpania alokovanej sumy
II. štvrťrok 2019

Tabuľka č. 4.I: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie C2.1 Podpora dobudovávania atraktívnych
cykloturistických trás pri Domaši a v celom atraktívnom území.

Priradenie kódu opatrenia

Opatrenie 7 - Základné sluţby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach.
Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých
rozmerov na verejné vyuţitie.

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Sekundárna FO predominantná: 6B
Sekundárna FO doplnková: 6A
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Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení prijímatelia

PRIORITA C: VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH
Špecifický cieľ C2: Doplniť komponenty kľúčové pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu v území.
Vytvorenie pracovných príleţitosti budovaním sluţieb pre vidiecky
cestovný ruch. Zatraktívňovanie a zviditeľňovanie územia pre
návštevníkov.
investície, ktoré súvisia s vytvorením, udrţiavaním, obnovou a
skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest
vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické,
prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a
galerijných zariadení a pod.; investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách
na verejné vyuţitie, budovanie drobných obsluţných zariadení pre
turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických
chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej
infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a
pod.), výstavba vyhliadkových veţí, budovanie, údrţba a obnova
cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a
pod.
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000
(vrátane);
2. zdruţenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom
obyvateľov do 1 000 (vrátane).

Intenzita pomoci

EPFRV: 75 % - Štátny rozpočet:- 25% - Prijímateľ: 0 %

Oprávnené výdavky

Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade
s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane
výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na
následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej
infraštruktúry obce.
Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú povaţované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy na
predkladanie ŢoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich
s
investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a
Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú povaţovať
vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŢoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci implementácie
stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1.
januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou
vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Minimálna: 6 000 EUR - Maximálna: 30 000 EUR
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

60 000,00

45 000,00

15 000,00

0,00

0,00

Finančný plán
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Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

VR

-

-

-

-

-

Spolu

60 000,00

45 000,00

15 000,00

0,00

0,00

V zmysle prílohy stratégie CLLD: Všeobecné podmienky poskytnutia
príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá
pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ
Celkové verejné
výdavky

Merateľné ukazovatele
projektu
7.5

Počet obyvateľov
obce/obcí ktorí
budú mať
prospech z
realizovaného
projektu
Počet podporených
činností/operácií

Indikatívny
harmonogram výziev

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Eur

0

60 000,00

počet

0

1 250

počet

0

2

V zmysle schváleného harmonogramu výziev.

Tabuľka č. 4.J: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie C 2.2 Rekonštrukcia a modernizácia objektov kľúčových
pre zvyšovanie kvality ţivota obyvateľov, komunitný, kultúrny a
spoločenský ţivot.

Priradenie kódu opatrenia

Opatrenie 7 - Základné sluţby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.
Podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných sluţieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené
činnosti

Sekundárna FO predominantná: 6B
Sekundárna FO doplnková: 3A, 5C, 6A, P4
PRIORITA C: VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH
Špecifický cieľ C2: Doplniť komponenty kľúčové pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu v území.
Zvýšenie kvality ţivota v území dobudovaním základnej technickej
infraštruktúry a dobrej občianskej vybavenosti obcí územia a rozvíjaním
komunitného ţivota.
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času
vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk,
123

Oprávnení prijímatelia

amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyuţívaných objektov v obci
pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich
kultúrnych domov; zriadenie nových, prístavba, prestavba,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich
okolia; investície súvisiace so zvyšovaním kvality ţivota obyvateľov –
investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok
odpadov resp. opusteného odpadu; investície súvisiace so zvýšením
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch
(montáţ kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania –
rekonštrukcie nevyuţívaných objektov v obci pre podnikateľskú
činnosť, výstavba/rekonštrukcia trţníc pre podporu predaja miestnych
produktov a pod., investície do vyuţívania OZE vrátane investícií
spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych
sluţieb.
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000
(vrátane);
2. zdruţenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom
obyvateľov do 1 000 (vrátane).

Intenzita pomoci

EPFRV: 75 % - Štátny rozpočet:- 25% - Prijímateľ: 0 %

Oprávnené výdavky

Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade
s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane
výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na
následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej
infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do
vyuţívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou
iných investícií v rámci operácie.
Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú povaţované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené
v čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s
výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich
s investíciou
vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č.
1305/2013, kde sa za oprávnené budú povaţovať vzniknuté a zaplatené
- výdavky v čase pred podaním ŢoNFP na základe výzvy na
predkladanie ŢoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené
výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo
najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné
náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)
nariadenia EPFRV.

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Minimálna: 8 000 EUR - Maximálna: 40 000 EUR

Finančný plán

Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

120 000,00

90 000,00

30 000,00

0,00

0,00

VR

-

-

-

-

-
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Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

120 000,00

90 000,00

30 000,00

0,00

V zmysle prílohy stratégie CLLD: Všeobecné podmienky poskytnutia
príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá
pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Celkové verejné
výdavky
Merateľné ukazovatele
projektu
7.4

Počet obyvateľov
obce/obcí ktorí
budú mať
prospech z
realizovaného
projektu
Počet podporených
činností/operácií

Indikatívny
harmonogram výziev

0,00

Eur

Celková
Počiatočná
cieľová
hodnota
hodnota
0,00 120 000,00

počet

0

2 500

počet

0

3

V zmysle schváleného harmonogramu výziev.

Tabuľka č. 4.K: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie D1.1 Výstavba a rekonštrukcia drobnej občianskej
a technickej vybavenosti územia s vyuţitím prvkov regionálnej
architektúry.

Priradenie kódu opatrenia

Opatrenie 7 - Základné sluţby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.
Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Sekundárna FO predominantná: 6B
Sekundárna FO doplnková: 6A

Ciele opatrenia

PRIORITA D: DROBNÁ TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Špecifický cieľ D1: Dobudovať a modernizovať drobnú technickú
infraštruktúru v území s dôrazom na lokality kľúčové pre rozvoj
cestovného ruchu.

Zdôvodnenie výberu

Zvýšenie kvality ţivota v území dobudovaním základnej technickej
infraštruktúry obcí územia a dobrej občianskej vybavenosti.

Rozsah a oprávnené
činnosti

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu,
alebo čistiarne odpadových vôd; výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk,
autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údrţba odvodňovacích
kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií
125

Oprávnení prijímatelia

do miestnych komunikácii, tie budú umoţnené len v malom rozsahu a za
predpokladu, ţe prispievajú k oţiveniu znevýhodnenej vidieckej oblasti,
kde môţe zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou
dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému
rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); zlepšenie
vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
a pod.
2. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000
(vrátane);
2. zdruţenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom
obyvateľov do 1 000 (vrátane).

Intenzita pomoci

EPFRV: 75 % - Štátny rozpočet:- 25% - Prijímateľ: 0 %

Oprávnené výdavky

Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade
s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane
výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na
následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry
obce.
Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú povaţované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené
v čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s
výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených
v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde
sa za oprávnené budú povaţovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase
pred podaním ŢoNFP na základe výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci
implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to
od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené
sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené
v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Minimálna: 10 000 EUR - Maximálna: 50 000 EUR
Región

Spolu

EÚ

MR

200 000,00

VR
Spolu

ŠR

VZ

Iné

150 000,00 50 000,00

0,00

0,00

-

-

-

-

200 000,00

150 000,00 50 000,00

0,00

0,00

Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné ukazovatele
projektu

-

V zmysle prílohy stratégie CLLD: Všeobecné podmienky poskytnutia
príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá
pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná Celková
hodnota
cieľová
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hodnota
Celkové verejné
výdavky
Počet podporených
činností/operácií

Eur

0,00 200 000,00

počet

0

4

počet

0

4 200

7.2
Počet obyvateľov
obce/obcí ktorí
budú mať prospech
z realizovaného
projektu
Indikatívny
harmonogram výziev

V zmysle schváleného harmonogramu výziev.

Tabuľka č. 4.L: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie D1.2 Zriaďovanie nových zariadení pre poskytovanie
komunitných sociálnych sluţieb a ich materiálno technické vybavenie.

Priradenie kódu opatrenia

X

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.2

Ciele opatrenia

PRIORITA D: DROBNÁ TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Špecifický cieľ D1: Dobudovať a modernizovať drobnú technickú
infraštruktúru v území s dôrazom na lokality kľúčové pre rozvoj
cestovného ruchu.

Zdôvodnenie výberu

Zvýšenie kvality ţivota v území podmienkami pre rozvoj sociálnych
sluţieb a rozvíjaním komunitného ţivota.

Rozsah a oprávnené
činnosti

zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych sluţieb vrátane
materiálno-technického vybavenia, zvyšovanie kvality a kapacity
komunitných sociálnych sluţieb, rozvoj terénnych a ambulantných
sociálnych sluţieb, infraštruktúra komunitných centier.

Oprávnení prijímatelia

v súlade s IROP

Intenzita pomoci

EFRR: 95% - ŠR: 0% - VZ – 5%

Oprávnené výdavky

v súlade s IROP

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Minimálna: 12 000 EUR - Maximálna: 60 000 EUR

Finančný plán

Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné
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Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

MR

126 315,79

120 000,00 0,00

6 315,79

0,00

VR

-

-

-

-

Spolu

126 315,79

120 000,00 0,00

6 315,79

0,00

v súlade s IROP – viď kapitolu 6.1.4 Stratégie CLLD - Implementačný
rámec a prílohu stratégie: Hodnotiace a bodovacie kritériá

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

-

Počet nových
sluţieb a prvkov
verejnej
infraštruktúry

počet

0

2

Merateľné ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram výziev

-

do vyčerpania alokovanej sumy
IV. štvrťrok 2019

Tabuľka č. 4.M: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie D1.3 Výstavba a rekonštrukcia občianskej a technickej
vybavenosti územia kľúčovej pre rozvoj cestovného ruchu a prepojenia
územia z hľadiska dostupnosti práce s vyuţitím prvkov regionálnej
architektúry.

Priradenie kódu opatrenia

-

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.2

Ciele opatrenia

PRIORITA D: DROBNÁ TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Špecifický cieľ D1: Dobudovať a modernizovať drobnú technickú
infraštruktúru v území s dôrazom na lokality kľúčové pre rozvoj
cestovného ruchu.

Zdôvodnenie výberu

Zvýšenie kvality ţivota v území dobudovaním základnej technickej
infraštruktúry obcí územia a dobrej občianskej vybavenosti.

Rozsah a oprávnené
činnosti

výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na
linkách prepájajúcich obec s mestom, budovanie prvkov a podpora
opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách, nákup vozidiel
pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel
prispôsobených osobám s obmedzenou moţnosťou pohybu a orientácie,
zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich
dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným sluţbám (napr.
trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v
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obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej
infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle,
nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.
Oprávnení prijímatelia

v súlade s IROP

Intenzita pomoci

EFRR: 95% - ŠR: 0% - VZ – 5%

Oprávnené výdavky

v súlade s IROP

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Minimálna: 12 000 EUR - Maximálna: 60 000 EUR

Región

Spolu

EÚ

MR

189 473,69

VR
Spolu

ŠR

VZ

Iné

180 000,00 0,00

9 473,69

0,00

-

-

-

-

189 473,69

180 000,00 0,00

9 473,69

0,00

Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS

v súlade s IROP – viď kapitolu 6.1.4 Stratégie CLLD - Implementačný
rámec a prílohu stratégie: Hodnotiace a bodovacie kritériá

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

-

Počet nových
sluţieb a prvkov
verejnej
infraštruktúry

počet

0

3

Merateľné ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram výziev

-

do vyčerpania alokovanej sumy
III. štvrťrok 2018

Tabuľka č. 4.N: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie E1.1 Podpora komunitných aktivít posilňujúcich identitu k
územiu, kultúrnu, spoločenskú a športovú činnosť.

Priradenie kódu opatrenia

19.3

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Fokusová oblasť PRV: 6B
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Ciele opatrenia

PRIORITA E: SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVÁ
Špecifický cieľ E1: Tvorba partnerstiev a budovanie spolupráce v
oblasti rozvoja vidieka.

Zdôvodnenie výberu

Nie je relevantné

Rozsah a oprávnené
činnosti

Spolupráca medzi partnerstvami CLLD na vnútroštátnej a aj na
nadnárodnej úrovni je podstatným prostriedkom na výmenu a prenos
osvedčených postupov a na pomoc rozšírenia úspešných projektových
nápadov.

Oprávnení prijímatelia

v súlade s PRV

Intenzita pomoci

EPFRV: 75 % - Štátny rozpočet:- 25% - Prijímateľ: 0 %

Oprávnené výdavky

v súlade s PRV

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Nie je relevantné
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

-

-

-

-

-

VR

-

-

-

-

-

Spolu

-

-

-

-

-

Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram výziev

Nie je relevantné

Nie je relevantné
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Celková
Počiatočná
cieľová
hodnota
hodnota

-

-

-

-

-

Nie je relevantné

Tabuľka č. 4.O: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie F 1.1 Animácia územia MAS.
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Priradenie kódu opatrenia

19.4

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Fokusová oblasť PRV: 6B

Ciele opatrenia

PRIORITA F: EFEKTÍVNA ČINNOSŤ MAS
Špecifický cieľ F1: Zabezpečiť kvalitné a efektívne fungovanie MAS.

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

propagácia a informovanie o dotknutej oblasti
a výsledkoch stratégie
CLLD; výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre,
konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj,
zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní
stratégie CLLD a s tým spojených prác; vzdelávanie potenciálnych
prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri
príprave projektov.

Oprávnení prijímatelia

v súlade s PRV

Intenzita pomoci

EPFRV: 75 % - Štátny rozpočet:- 25% - Prijímateľ: 0 %

Oprávnené výdavky

v súlade s PRV

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Nie je relevatné
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

63 000,00

47 250,00

15 750,00

0,00

0,00

VR

-

-

-

-

-

Spolu

63 000,00

47 250,00

15 750,00

0,00

0,00

Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné ukazovatele
projektu

Nie je relevatné

Nie je relevatné
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Celková
Počiatočná
cieľová
hodnota
hodnota

-

-

-

-

-
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Indikatívny
harmonogram výziev

Nie je relevatné

Tabuľka č. 4.P: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Opatrenie F1.2 Chod MAS

Priradenie kódu opatrenia
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.1

Ciele opatrenia

PRIORITA F: EFEKTÍVNA ČINNOSŤ MAS
Špecifický cieľ F1: Zabezpečiť kvalitné a efektívne fungovanie MAS.

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

personálne a administratívne náklady zabezpečenie chodu MAS, t.j.
financovanie prevádzkových nákladov vyplývajúcich z riadenia
implementácie stratégie CLLD (prenájom kancelárskych priestorov,
personálne kapacity, poistenie); vzdelávanie zamestnancov a členov
MAS (školenia, konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení
pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a
vykonávaní stratégie CLLD; náklady na publicitu a sieťovanie: účasť
zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane
zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v
regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS; finančné
náklady (napr. bankové poplatky); náklady vynaloţené na
monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni
MAS).

Oprávnení prijímatelia

v súlade s IROP

Intenzita pomoci

EFRR: 95%, Štátny rozpočet: 0% , Prijímateľ: 5%

Oprávnené výdavky

v súlade s IROP

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)

Nie je relevatné
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

MR

265 263,16

252 000,00

0,00

13 263,16

0,00

VR

-

-

-

-

-

Spolu

265 263,16

252 000,00

0,00

13 263,16

0,00

Finančný plán

132

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram výziev

Nie je relevatné

Nie je relevatné
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

-

-

-

-

-

Nie je relevatné

Tabuľka č. 4.Y: Opatrenie PRV - akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu
Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV
Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie A2.1 Podpora finalizovania poľnohospodárskej výroby
zameranej na tradičné regionálne produkty
Prioritná fokusová oblasť PRV: 3A
Sekundárna fokusová oblasť PRV: 2B, 4C, 5C
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Región1

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

330 000,00

165 000,00

165 000,00

VR

-

-

-

330 000,00

165 000,00

165 000,00

Finančný plán

Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV
Rozsah a oprávnené
činnosti

1

Opatrenie A2.2 Podpora poľnohospodárskych podnikov skvalitnením ich
hmotného majetku
Fokusová oblasť PRV: 2A - 2B -2C – 5C – 3A – 4B – 4C – 6B

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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Región2

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

330 000,00

165 000,00

165 000,00

VR

-

-

-

330 000,00

165 000,00

165 000,00

Finančný plán

Spolu

Názov opatrenia

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV
Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie A3.1 Zvyšovanie environmentálnej hodnoty lesov pre odbornú i
širokú verejnosť - podpora programov ochrany a tvorby biotopov,
náučných prírodných zón.
Fokusová oblasť PRV: 2C – 4A (parciálne 6B)

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Región3

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

18 000,00

18 000,00

0,00

VR

-

-

-

18 000,00

18 000,00

0,00

Finančný plán

Spolu

Názov opatrenia

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

Opatrenie A4.1 Podpora aktivít celoţivotného vzdelávania
prispievajúceho k vyššej úrovni vzdelania obyvateľov v poľnohospodárstve,
podnikaní a vidieckom cestovnom ruchu.
Fokusová oblasť PRV: 1A – 2B – 3A – 3B

Rozsah a oprávnené
činnosti

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)

Finančný plán

Región4

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

2

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
4
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
3
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MR

30 000,00

30 000,00

0,00

VR

-

-

-

30 000,00

30 000,00

0,00

Spolu

Názov opatrenia

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV
Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie C1.2 Podpora diverzifikácie poľnohospodárskych činností
zameraných na vidiecky turizmus a agroturistiku.
Prioritná fokusová oblasť PRV: 6A, 6B
Sekundárna fokusová oblasť PRV: 2B

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Región5

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

200 000,00

110 000,00

90 000,00

VR

-

-

-

200 000,00

110 000,00

90 000,00

Finančný plán

Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV
Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie C2.1 Podpora dobudovávania atraktívnych cykloturistických
trás pri Domaši a v celom atraktívnom území.
Fokusová oblasť PRV: 6B

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Región6

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

Finančný plán
MR

5
6

60 000,00

60 000,00

0,00

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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VR
Spolu

Názov opatrenia

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV
Rozsah a oprávnené
činnosti

-

-

-

60 000,00

60 000,00

0,00

Opatrenie C 2.2 Rekonštrukcia a modernizácia objektov kľúčových pre
zvyšovanie kvality ţivota obyvateľov, komunitný, kultúrny a spoločenský
ţivot.
Fokusová oblasť PRV: 6B

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Región7

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

120 000,00

120 000,00

0,00

VR

-

-

-

120 000,00

120 000,00

0,00

Finančný plán

Spolu

Názov opatrenia

Opatrenie D1.1 Výstavba a rekonštrukcia drobnej občianskej a technickej
vybavenosti územia s vyuţitím prvkov regionálnej architektúry.
Fokusová oblasť PRV: 6B

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV
Rozsah a oprávnené
činnosti

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Región8

Finančný plán

7
8

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

180 000,00

180 000,00

0,00

VR

-

-

-

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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Spolu

180 000,00

180 000,00

Názov opatrenia

Opatrenie F 1.1 Animácia územia MAS.

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

Fokusová oblasť PRV: 6B

Rozsah a oprávnené
činnosti

0,00

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Región9

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

35 000,00

35 000,00

0,00

VR

-

-

-

35 000,00

35 000,00

0,00

Finančný plán

Spolu

Tabuľka č. 4.Z: Opatrenia IROP - akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu

Názov opatrenia

Priradenie k ŠC
IROP
Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie B1.1 Podpora tvorby originálnych regionálnych produktov
prostredníctvom technickej a marketingovej podpory, ako aj ich
umiestňovania na trh prostredníctvom existujúcich i začínajúcich
podnikateľských subjektov.
Špecifický cieľ IROP: 5.1.1

v súlade s IROP
Región10

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

122 222,22

110 000,00

12 222,22

VR

-

-

-

122 222,22

110 000,00

12 222,22

Finančný plán

Spolu

9

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región

10
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Názov opatrenia

Priradenie k ŠC
IROP
Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie C 1.1 Podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom
existujúcich i začínajúcich podnikateľských subjektov sortimentu a
zvyšovanie kvality sluţieb pre cestovný ruch v území s akcentom na
regionálnu originalitu.
Špecifický cieľ IROP: 5.1.1

v súlade s IROP
Región11

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

183 333,33

165 000,00

18 333,33

VR

-

-

-

183 333,33

165 000,00

18 333,33

Finančný plán

Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k ŠC
IROP
Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie D1.2 Zriaďovanie nových zariadení pre poskytovanie
komunitných sociálnych sluţieb a ich materiálno technické vybavenie.
Špecifický cieľ IROP: 5.1.2

v súlade s IROP
Región12

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

147 368,42

140 000,00

7 368,42

VR

-

-

-

147 368,42

140 000,00

7 368,42

Finančný plán

Spolu

Názov opatrenia

11
12

Opatrenie D1.3 Výstavba a rekonštrukcia občianskej a technickej
vybavenosti územia kľúčovej pre rozvoj cestovného ruchu a prepojenia
územia z hľadiska dostupnosti práce s vyuţitím prvkov regionálnej

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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architektúry.
Priradenie k ŠC
IROP
Rozsah a oprávnené
činnosti

Špecifický cieľ IROP: 5.1.2

v súlade s IROP
Región13

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

221 052,63

210 000,00

11 052,63

VR

-

-

-

221 052,63

210 000,00

11 052,63

Finančný plán

Spolu

Názov opatrenia

Opatrenie F1.2 Chod MAS

Priradenie k ŠC
IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.1

Rozsah a oprávnené
činnosti

v súlade s IROP
Región14

EÚ a ŠR

Spolu

VZ

MR

147 368,42

140 000,00

7 368,42

VR

-

-

-

147 368,42

140 000,00

7 368,42

Finančný plán

Spolu

5.3.

Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD

5.3.1. Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD
Úlohy a zodpovednosti hlavných účastníkov v systéme monitorovania a hodnotenia:
Miestna akčná skupina (MAS): V zmysle nariadenia EÚ č. 1303/2013 je jednou z úloh
MAS

monitorovanie

vykonávania

Stratégie

CLLD

a

podporovaných

operácií

a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou a taktieţ je jej
13
14

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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povinnosťou spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre
rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou
a monitorovaním realizácie nástroja CLLD. MAS teda preberá na seba zodpovednosť za
fungovanie a riadenie monitorovacieho a hodnotiaceho systému ako aj

za kvalitu

poskytnutých výsledkov zabezpečených v poţadovanom čase a ich publicitu. MAS
monitoruje kvalitu vykonávania Stratégie CLLD prostredníctvom finančných, výstupových
a výsledkových ukazovateľov a poskytuje PPA informácie a dokumenty potrebné pre
monitorovanie dosiahnutého pokroku pri realizácii programu vzhľadom na jeho konkrétne
ciele a priority. MAS sa zaväzuje poskytnúť riadiacemu orgánu a/alebo určeným
hodnotiteľom alebo iným subjektom povereným výkonom týchto funkcií v jeho mene všetky
informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie implementácie Stratégie CLLD.
Monitorovania a hodnotenie na úrovni samotnej MAS môţe následne poskytnúť neoceniteľné
lokálne poznatky a nové príklady dobrej praxe, od ktorých sa očakáva, ţe budú schopne
prispievať k efektívnejšej implementácii metódy LEADER/CLLD.
Monitorovací výbor: Monitorovací výbor kontroluje vykonávanie Stratégie CLLD a pokrok
dosiahnutý v napĺňaní jeho cieľov. Pri tom zohľadňuje finančné údaje, ukazovatele vrátane
zmien ukazovateľov výsledkov.
Široká verejnosť: Hodnotiace správy budú poskytované širokej verejnosti komunikačnými
kanálmi a tak bude mať verejnosť prístup k informáciám ohľadom Stratégie CLLD a jeho
implementácie, čím sa posilní princíp partnerstva. Cieľom zapojenia verejnosti do procesu
hodnotenia je zabezpečiť primerané a aktuálne informácie o Stratégii CLLD pre dotknutú
verejnosť a poskytnúť priestor na vyjadrenie ich názorov.
Externé subjekty: Ide o subjekty, ktoré sú hlavnými zdrojmi údajov pre celý proces
monitorovania a hodnotenia. Zahŕňajú najmä výskumné ústavy, agentúry, skúšobné ústavy
a ďalšie inštitúcie, ktoré disponujú informáciami z oblasti pôdohospodárstva kľúčovými pre
proces hodnotenia. Informácie zozbierané prostredníctvom externých subjektov napomôţu
k zisteniu úrovne napĺňania cieľov Stratégie CLLD. Ide predovšetkým o Štatistický úrad,
ÚPAVaR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a pod.
Príjemcovia: Príjemcovia podpôr zo Stratégie CLLD sú priamo zapojení do procesu
monitorovania a hodnotenia dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, ţe jednotliví príjemcovia sú
poţiadaní poskytnúť informácie týkajúce sa monitorovania a hodnotenia (prostredníctvom
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok, monitorovacích správ, ţiadostí o podporu na
plochu alebo rôznych hodnotiacich prieskumov). Druhý spôsob zapojenia príjemcov je
prostredníctvom členstva v Monitorovacom výbore.
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Stratégia MAS Pod hradom Čičva je nastavená tak, aby bolo moţné monitorovať proces jej
napĺňania ako hodnotiť program smerom k vytýčeným cieľom čo najkonkrétnejšie
a najadresnejšie.
Predmetom monitoringu budú:
 Skutočné napĺňanie finančného plánu Stratégie
 Skutočné napĺňanie vecného/obsahového plánu Stratégie
 Skutočné napĺňanie časového plánu
Monitoring sa bude realizovať štvrťročne a 30 dní po ukončení štvrťroku sa predloţí
monitorovacia správa Výkonnému výboru MAS na schválenie. Zodpovedný je Monitorovací
výbor MAS, ktorému podklady pripravuje Kancelária MAS.
Spôsob podávania pravidelných správ
MAS bude podávať pravidelné správy raz ročne (za prechádzajúci kalendárny rok) obvykle
k koncu 1.štvrťroka riadiacemu orgánu PRV a IROP.

Predmetom hodnotenia budú

Špecifické ciele cez napĺňanie príslušných opatrení v zmysle napĺňania stanovených
cieľových hodnôt. Monitorovací výbor predloţí hodnotiacu správu Výkonnému výboru na
schválenie.
Monitorovacie správy o vykonávaní opatrení Stratégie CLLD budú predkladané v rokoch:,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024, pričom v poslednom roku pôjde o záverečnú
monitorovaciu správu.
Míľniky implementácie stratégie, na základe ktorých je moţné posúdiť napĺňanie jej cieľov:
Tab. A46: Míľniky implementácie stratégie
Míľnik

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Monitorovacia správa

x

x

x

x

x

x

(ku koncu I. štvrťroka)
Záverečná

x

monitorovacia správa
Samohodnotenie

x

x

x

x

x

x

orgánov MAS
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a činnosti MAS
(ku koncu kalendárneho
roka)
Ex-post hodnotenie

x

MAS

V priebehu implementácie Stratégie CLLD – budú realizované taktieţ 2 rozšírené
monitorovacie správy (r.2017, r.2019).
Kaţdoročné vykazovanie hodnôt merateľných ukazovateľov je súčasťou výročnej
monitorovacej správy a je súčasťou systémov AGIS a ITMS podľa pokynov PPA.
Principiálne riziká implementácia Stratégie CLLD spočívajú v nenapĺňaní monitorovacích
ukazovateľov. Tieto sú preto zohľadnené pri bodovom hodnotení predkladaných projektov
a preto, ţe sa jedná o bazálne aspekty úspešnej implementácie, budú aj pribeţne kontrolované.
Ďalším potenciálnym rizikom je nedostatok alebo nezáujem konečných prijímateľov v území.
V prípade vzniku, resp. prepuknutia takého rizika bude za účelom jeho eliminácia potrebné
maximálne a efektívne vyuţívať moţnosti opatrenia animácie MAS v rámci PRV, aby sa
zvýšila informovanosť v území napr. z hľadiska uľahčenia byrokratickej záťaţe pre
predkladaní projektov, verejnom obstarávaní apod. V nadväznosti na precíznu prípravu
Stratégie CLLD však MAS nezáujem zo strany konečných prijímateľov nepredpokladá, ale
v prípade potreby (pod vplyvom aktuálnych zmien v území) nevylučuje moţnosť aktualizácie
stratégie s ohľadom na vznikajúce/zanikajúce potreby obyvateľov v území MAS.
Postupy samohodnotenia orgánov MAS a činnosti MAS - periodicita a spôsob
hodnotenia:
Podstatou samohodnotenia MAS bude a priori vyhodnocovanie priebehu implementácie
Stratégie CLLD v nadväznosti na indikatívny harmonogram výziev, výšku čerpania finančnej
alokácie na operácie Stratégie CLLD a uvedené ukazovatele výstupov a výsledkov. S tým je
úzko spojené aj samohodnotenie orgánov MAS, najmä z hľadiska nastavenia optimálneho
inštitucionálneho prostredia a pruţnej organizácie schopnej reagovať na potreby konečných
prijímateľov v území s cieľom maximalizácie čerpania finančných prostriedkov.
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Samohodnotenia orgánov MAS a činnosti MAS sa bude realizovať raz ročne, a to vţdy ku
koncu kalendárneho roka:
1. interná evaluácia členov orgánov MAS dotazníkovou formou a riadeného rozhovoru,
v oblastiach:


Funkčnosť a efektivita existujúcej organizačnej štruktúry MAS,



Funkčnosť a efektivita manaţmentu MAS



Flexibilitu,

účinnosť

a oprávnenosť

rozhodovacích

postupov

o stratégii

a projektoch


Výsledky MAS v oblasti implementácie Stratégie CLLD a opatrení



Výsledky MAS v oblasti monitoringu a hodnotenia projektov



Potenciál MAS prinášať externé ďalšie zdroje do územia

2. správou o hospodárení a napĺňaní úloh,
3. správou o plnení uznesení za kalendárny rok.
Kancelária MAS bude priebeţne zabezpečovať zber dát z územia (t.j. od prijímateľov NFP,
od relevantných inštitúcií a pod.)
Pri orgánoch MAS bude prebiehať proces samohodnotenia efektívnosti a účinnosti
vnútorných operácií v rámci MAS. Hodnotenie sa bude konať na základe správy, ktorú
predloţí Manaţér MAS a ktorá bude posúdená Správnou radou MAS. Toto hodnotenie sa
bude realizovať 1x ročne.
Monitorovacie a hodnotiace správy, po ich schválení Správnou radou, budú komunikované
s členmi MAS a zaslané (okrem samohodnotenia) radiacim orgánom pre PRV a IROP.
Vlastné monitorovacie a hodnotiace ukazovatele MAS pre opatrenia stratégie CLLD:
Pre Opatrenie A1.1
Pre Opatrenie A1.2
 Počet ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovaných malými farmármi/SHR
Pre Opatrenie A2.1
Pre Opatrenie A2.2
 Počet nových produktov poľnohospodárskej výroby
Pre Opatrenie A3.1
 Počet nových zelených a oddychových zón vytvorených v lesnatom prostredí
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 Počet lokalít zabezpečených opatreniami zameranými na predchádzanie zmeny klímy
Pre Opatrenie A4.1
 Počet ľudí, ktorí prešli procesom školení, tréningov a študijných ciest
Pre Opatrenie B1.1
Pre Opatrenie C1.1
 Počet novovytvorených pracovných miest v ůzemí MAS
 Počet nových podnikateľských väzieb a spoločných podnikateľských zámerov
Pre Opatrenie C2.1
 Počet km nových cykloturistických trás v území
Pre Opatrenie C2.2
 Počet nových prvkov dôleţitých pre komunitný ţivot, kultúrny a spoločenský ţivot
 Počet nových klientov komunitných činností
Pre Opatrenie D1.1
 Počet nových prvkov technickej infraštrtuktúry v obciach
Pre Opatrenie D1.2
 Počet nových/rekonštruovaných zariadení pre poskytovanie komunitných a sociálnych
sluţieb

 Počet nových klientov komunitných činností

Pre Opatrenie D1.3
 Počet nových/rekonštruovaných pvrkov občianskej a technickej vybavenosti
Pre Opatrenie E1.1
 Počet spoločných produktov a projektov viac ako dvoch obcí v regióne
 Počet prvkov spolupráce MAS Pod hradom Čičva s inými MAS na Slovensku a v
zahraničí
5.3.2. Monitorovacie ukazovatele
Tabuľka č. 5: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR
Názov cieľového ukazovateľa

Cieľová hodnota v roku 2023
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Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia sluţieb

9 200

Počet obyvateľov podporenej MAS

16 477

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV)
(oblasť zamerania 6B)15

7

Tabuľka č. 6: Celkové verejné výdavky – PRV SR
Názov ukazovateľa výstupu

Cieľová hodnota v roku 2023

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci
stratégie CLLD (len časť z PRV)

925 000,00

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch a
oţivení - (len časť z PRV)

63 000,00

Tabuľka č. 7: Povinné ukazovatele na úrovni IROP
Merná jednotka

Názov ukazovateľa výstupu
Počet podporených podnikov

Cieľová hodnota v roku
2023

podnik

7

FTE

7

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

podnik

5

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové

podnik

2

počet

5

Zamestnanosť v podporených podnikoch

Počet
nových
infraštruktúry

sluţieb

a prvkov

verejnej

Tab. A47 : Ukazovatele na úrovni opatrení Stratégie CLLD:
Opatr
Názov ukazovateľa výstupu

A1.1

Počet podporených poľnohospodárskych
podnikov/príjemcov (celkom)
Celkové verejné výdavky
Počet novovytvorených pracovných miest projektom
prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku celkom

A1.2

A2.1

Počet podporených poľnohospodárskych
podnikov/príjemcov (celkom)
Celkové verejné výdavky
Celkové verejné výdavky

Mer.
jedn.
počet
Eur

Cieľová
hodnota
v roku 2023
6
90 000

počet

3

počet

3

Eur
Eur

150 000
100 000

15

Uvádzajú sa pracovné miesta v zmysle kapitoly 7.1 tohto metodického pokynu na vypracovanie stratégie. Navyše
pracovné miesta musia byť samostatne vedené a preukázateľne označené ako pracovné miesto PRV.

145

Počet podporených činností/operácií

počet

2

Počet novovytvorených pracovných miest projektom
prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku celkom

počet

2

Celkové verejné výdavky
A2.2

A3.1

A4.1

B1.1

C1.1

C2.1

C2.2

D1.2

100 000

Počet podporených činností/operácií

počet

2

Počet novovytvorených pracovných miest projektom
prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku celkom

počet

2

Celkové verejné výdavky

Eur

60 000

Počet podporených činností/operácií

počet

3

Celkové verejné výdavky
Počet podporených činností/operácií
Počet účastníkov informačných/demonštračných aktivít

Eur
počet
počet

45 000
3
60

Celkové verejné výdavky

Eur

200 000

Počet podporených podnikov

počet

4

Zamestnanosť v podporených podnikoch

FWT

4

počet

3

počet

1

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť
výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť
výrobky, ktoré sú pre trh nové

Celkové verejné výdavky

Eur

Počet podporených podnikov

počet

3

Zamestnanosť v podporených podnikoch

FWT

3

počet

2

počet

1

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť
výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť
výrobky, ktoré sú pre trh nové

Celkové verejné výdavky
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z
realizovaného projektu
Počet podporených činností/operácií
Celkové verejné výdavky
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z
realizovaného projektu
Počet podporených činností/operácií
Celkové verejné výdavky

D1.1

Eur

Eur
počet

150 000

60 000
1 250

počet
Eur

2
120 000

počet

2 500

počet

3

Eur

200 000

Počet podporených činností/operácií

počet

4

Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z
realizovaného projektu

počet

4 200

Celkové verejné výdavky
Počet nových sluţieb a prvkov verejnej infraštruktúry

Eur
počet

120 000
2
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Celkové verejné výdavky
D1.3

Počet nových sluţieb a prvkov verejnej infraštruktúry

Eur
počet

180 000
3
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6.

Finančný rámec

6.1

Financovanie stratégie CLLD

Tabuľka č. 8: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP
SPOLU (EUR)
Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) (základná
alokácia podľa vzorca pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému
riadenia CLLD), z toho:

1 890 000,00

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD

1 575 000,00
315 000,00

Chod MAS a animácie

Tabuľka č. 9: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP
(EFRR) (základná alokácia podľa vzorca pre
MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia
CLLD), z toho:

Operácie v rámci implementácie stratégie
CLLD

Fond

Región7

EPFRV
EFRR

MR

-

VR

EPFRV
EFRR

MR

-

VR

EFRR

MR

-

VR

EPFRV

MR

-

VR

Chod MAS

Animácie

SPOLU (EUR)
988 000,00
902 000,00
0
925 000,00
650 000,00
0
252 000,00
0
63 000,00
0
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Tabuľka č. 10: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov
PRV

SPOLU

IROP

Región

operácie
v rámci
stratégie
CLLD
chod
MAS

animácie

spolu

EPFRV

ŠR

VZ

spolu

EFRR

ŠR

VZ

spolu

fondy

ŠR

VZ

MR

693 750,00

231 250,00

200 000,00

1 125000,00

650 000,00

0,00

302 153,10

952 153,10

1 343 750,00

231 250,00

502 153,10

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

0,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

0,00

13 263,16

265 263,16

252 000,00

0,00

13 263,16

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

47 250,00

15 750,00

0,00

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 250,00

15 750,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

741 000,00

247 000,00

200 000,00

1 188000,00

902 000,00

0,00

315 416,26

1 217
416,26

1 643 000,00

247 000,00

515 416,26

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741 000,00

247 000,00

200 000,00

1 188000,00

902 000,00

0,00

315 416,26

1 217
416,26

1 643 000,00

247 000,00

515 416,26

2 077 153,10

0,00

265 263,16

0,00

63 000,00

0,00

2 405 416,26

SPOLU

spolu

0,00

2 405 416,26
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6.2 Finančný plán pre opatrenia
PRV:IROP
pre stratégie mimo BSK (menej rozvinutý región)

54 : 46

pre stratégie v rámci BSK (viac rozvinutý región)

75 : 25

Tabuľka č. 11: Sumárna tabuľka finančného plánu
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Opatrenie stratégie
CLLD

Fond

Opatrenie
A1.1 Podpora
vznikajúcich a
začínajúcich malých
prevádzok typu
sociálnych podnikov,
zamestnaneckých
inkubátorov
a rodinných fariem
zameraných na
poľnohospodárstvo

EPFRV

Opatrenie A1.2
Podpora začínajúcich
SHR

EPFRV

Opatrenie A2.1
Podpora finalizovania
poľnohospodárskej
výroby zameranej na
tradičné regionálne
produkty
Opatrenie A2.2
Podpora
poľnohospodárskych
podnikov skvalitnením
ich hmotného majetku
Opatrenie A3.1
Zvyšovanie
environmentálnej
hodnoty lesov pre
odbornú i širokú
verejnosť -podpora
programov ochrany a
tvorby biotopov,
náučných prírodných
zón.
Opatrenie A4.1
Podpora aktivít
celoţivotného
vzdelávania
prispievajúceho k
vyššej úrovni vzdelania
obyvateľov v
poľnohospodárstve,
podnikaní a vidieckom

Región7

Spolu

EÚ

ŠR

MR

90 000,00

67 500,00

22 500,00

0,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

150 000,00

112 500,00

37 500,00

0,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

200 000,00

75 000,00

25 000,00

100,000,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

200 000,00

75 000,00

25 000,00

100,000,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

60 000,00

45 000,00

15 000,00

0,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

45 000,00

33 750,00

0,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

VZ

iné

EPFRV

EPFRV

EPFRV

11 250,00

EPFRV
0,00
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cestovnom ruchu.
Opatrenie B1.1
Podpora tvorby
originálnych
regionálnych produktov
prostredníctvom
technickej a
marketingovej podpory,
ako aj ich
umiestňovania na trh
prostredníctvom
existujúcich
i začínajúcich
podnikateľských
subjektov.
Opatrenie C1.1
Podpora domáceho
cestovného ruchu
prostredníctvom
existujúcich
i začínajúcich
podnikateľských
subjektov sortimentu
a zvyšovanie kvality
sluţieb pre cestovný
ruch
v území s
akcentom na regionálnu
originalitu.
Opatrenie C2.1
Podpora
dobudovávania
atraktívnych
cykloturistických trás
pri Domaši
av
celom atraktívnom
území.
Opatrenie C2.2
Rekonštrukcia a
modernizácia objektov
kľúčových pre
zvyšovanie kvality
ţivota obyvateľov,
komunitný, kultúrny a
spoločenský ţivot.
Opatrenie D1.1
Výstavba
a rekonštrukcia drobnej
občianskej a technickej

MR

363 636,36

200 000,00

0,00

163 636,36

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

272 727,27

150 000,00

0,00

122 727,27

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

60 000,00

45 000,00

15 000,00

0,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

120 000,00

90 000,00

30 000,00

0,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

200 000,00

150 000,00

50 000,00

0,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EFRR

EFRR

EPFRV

EPFRV

EPFRV
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vybvenosti územia
s vyuţitím prvkov
regionálnej
architektúry.
Opatrenie D1.2
Zriaďovanie nových
zariadení pre
poskytovanie
komunitných
sociálnych sluţieb a ich
materiálno technické
vybavenie.
Opatrenie D1.3
Výstavba
a rekonštrukcia
občianskej a technickej
vybavenosti územia
kľúčovej pre rozvoj
cestovného ruchu
a prepojenia územia z
hľadiska dostupnosti
práce s vyuţitím
prvkov regionálnej
architektúry.

126 315,79

120 00,00

0,00

6 315,79

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

189 473,69

180 000,00

0,00

9 473,69

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

63 000,00

47 250,00

0,00

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MR

265 263,16

252 000,00

0,00

13 263,16

0,00

VR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EFRR

EFRR

Opatrenie E1.1.
Podpora komunitných
aktivít posilňujúcich
identitu k územiu,
kultúrnu, spoločenskú a
športovú činnosť
(t.j.projekty
spolupráce).

EPFRV

Opatrenie F1.1
Animácia územia
MAS.

EPFRV

Opatrenie F1.2 Chod
MAS.

MR

15 750,00

EFRR
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Tabuľka č. 12: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu
PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)
Stratégia CLLD mimo BSK (viac rozvinutý región)
Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región)

58,7 : 41,3
x

Tabuľka č. 13: Zameranie stratégie podľa sektorov
Názov opatrenia stratégie
CLLD

Rozpočet na opatrenie

Oprávnený
prijímateľ
verejný sektor

Oprávnený
prijímateľ
neverejný sektor

(označiť „X“)

(označiť „X“)

Opatrenie A1.1 Podpora
vznikajúcich a začínajúcich
malých prevádzok typu
sociálnych podnikov,
zamestnaneckých inkubátorov
a rodinných fariem
zameraných na
poľnohospodárstvo

90 000,00

X

Opatrenie A1.2 Podpora
začínajúcich SHR

150 000,00

X

Opatrenie A2.1 Podpora
finalizovania
poľnohospodárskej výroby
zameranej na tradičné
regionálne produkty

100 000,00

X

Opatrenie A2.2 Podpora
poľnohospodárskych
podnikov skvalitnením ich
hmotného majetku

100 000,00

X

Opatrenie A3.1 Zvyšovanie
environmentálnej hodnoty
lesov pre odbornú i širokú
verejnosť -podpora
programov ochrany a tvorby
biotopov, náučných
prírodných zón.

60 000,00

X

Opatrenie A4.1 Podpora
aktivít celoţivotného
vzdelávania prispievajúceho k
vyššej úrovni vzdelania
obyvateľov v
poľnohospodárstve, podnikaní
a vidieckom cestovnom

45 000,00

X
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ruchu.
Opatrenie B1.1 Podpora
tvorby originálnych
regionálnych produktov
prostredníctvom technickej a
marketingovej podpory, ako
aj ich umiestňovania na trh
prostredníctvom existujúcich
i začínajúcich
podnikateľských subjektov.

200 000,00

X

Opatrenie C1.1 Podpora
domáceho cestovného ruchu
prostredníctvom existujúcich
i začínajúcich
podnikateľských subjektov
sortimentu a zvyšovanie
kvality sluţieb pre cestovný
ruch v území s akcentom na
regionálnu originalitu.

150 000,00

X

Opatrenie C2.1 Podpora
dobudovávania atraktívnych
cykloturistických trás pri
Domaši
a v celom
atraktívnom území.

60 000,00

X

Opatrenie C2.2
Rekonštrukcia
a
modernizácia objektov
kľúčových pre zvyšovanie
kvality ţivota obyvateľov,
komunitný, kultúrny a
spoločenský ţivot.

120 000,00

X

Opatrenie D1.1 Výstavba
a rekonštrukcia drobnej
občianskej a technickej
vybvenosti územia s vyuţitím
prvkov regionálnej
architektúry.

200 000,00

X

Opatrenie D1.2 Zriaďovanie
nových zariadení pre
poskytovanie komunitných
sociálnych sluţieb a ich
materiálno technické
vybavenie.

120 000,00

X

Opatrenie D1.3 Výstavba
a rekonštrukcia občianskej
a technickej vybavenosti
územia kľúčovej pre rozvoj

180 000,00

X
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cestovného ruchu a prepojenia
územia z hľadiska
dostupnosti práce s vyuţitím
prvkov regionálnej
architektúry.
Celkový rozpočet podľa
sektorov

-----------------------------------------------

680 000,00

895 000,00

Percentuálny pomer
zamerania stratégie

-----------------------------------------------

43,2 %

56,8 %

156

7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť
7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia
Tak ako je uvedené v predošlých častiach stratégie (analytická, implementačná), prierezovým
zámerom predkladanej stratégie je zvyšovanie zamestnanosti a ekonomickej aktivity územia,
keďţe len týmto spôsobom je moţné vytvoriť konkurencieschopné územie.
V rámci celého okresu Vranov nad Topľou je neúmerne vysoká miera nezamestnanosti, ktorá
za posledné roky (viď analytickú časť) spravidla prevyšuje 20%. Zdroje územia
(predovšetkým ľudské, priestorové, pôdne a prírodné) spolu s dobrou geografickou polohou
a dobrým zviditeľnením (hlavne vodnou nádrţou Domaše) však vytvárajú jasné
a perspektívne predpoklady pre ekonomický rozvoj. To samozrejme za predpokladu voľby
dobrých stratégií rozvoja a dobrého manaţmentu územia. S existujúcim potenciálom zdrojov
je reálne predpokladať, ţe sa situácia podstatne zlepší uţ v najbliţších troch rokoch
implementácie stratégie, keďţe sa intervencia zameriava práve na ekonomický rozvoj a to
prostredníctvom poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu, teda tých prioritných
rozvojových oblastí, ktoré sú pre územie najprogresívnejšie.
Z hľadiska zvyšovania zamestnanosti územia prostredníctvom implementácie stratégie CLLD
sa jedná o tri stupne (línie) riešení.
Prvý stupeň sa zameriava na vytváranie podmienok a podporu samoţiviteľov, teda SHR
a SZČO. Prioritne je orientovaný na poľnohospodárstvo, drobné remeslá, ako aj sluţby.
Na druhom stupni sa stratégia zameriava na podporu existujúcich a vznikajúcich drobných
podnikov, či uţ poľnohospodárskych, diverzifikovaných, výrobných, alebo prevádzok
zameraných na sluţby vo vidieckom cestovnom ruchu. Na tomto stupni sa jedná o vytváranie
pracovných miest. V zmysle nastavenia stratégie sa jedná o nemalý počet potenciálne
vytvorených pracovných miest.
Na treťom stupni je stratégia orientovaná práve na obyvateľstvo s nízkou mierou vzdelania,
minimálnymi pracovnými zručnosťami a pod.
Tak ako bolo hlavným zdrojom obţivy v minulosti poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo
a remeslá, je jednoznačné ţe tomu tak má byť aj v budúcnosti, avšak za predpokladu
inovatívnych prístupov, moderných technológií a dobrého manaţmentu.
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7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV
Predkladaná stratégia CLLD logicky nadväzuje v plnej miere na ciele stanovené Programom
rozvoja vidieka. Svedčí to na jednej strane o reálnom stanovení cieľov PRV, ktoré sú pre
rozvoj riešeného územia plne aktuálne, na druhej strane to svedčí o dobre nastavenom
a realizovanom procese príprave stratégie, kedy sa prostredníctvom prístupu „zdola“ podarilo
formulovať stratégiu, ktorá spontánne reaguje na ciele národnej úrovne.
Na cieľ PRV Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora nadväzuje viac
neţ polovica cieľov stanovených stratégiou OZ RRS, keďţe sa zameriava na rozvoj
poľnohospodárstva prostredníctvom podpory malých a stredných poľnohospodárov a to
fungujúcich, začínajúcich i potenciálnych. Stratégia je koncipovaná tak, aby bolo
v budúcnosti moţné finalizovať cyklus od pestovania cez výrobu a spracovanie, aţ po predaj
a marketing. Práve týmto prístupom a za týchto predpokladov je moţné vytvoriť podmienky
pre poľnohospodárstvo, ktoré bude reálne konkurencieschopné v sociálne ekonomickom
prostredí.
Konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu je pre trvalý rozvoj
územia bezpodmienečná, keďţe bez vybudovaných, dobre fungujúcich kompletných reťazcov
by sa jednalo znova len o zabezpečovanie úzkosektorových aktivít, ktorých kontinuitu by
nebolo moţné. Nevybudovaním kompletných reťazcov sa stáva jednotlivý článok závislým na
vonkajších vzťahoch, čím sa jeho konkurencieschopnosť výrazne zniţuje.
S konkurencieschopnosťou poľnohospodárstva a cestovného ruchu v území explicitne súvisí
aj inovatívny zámer vybudovania regionálneho trhoviska s poľnohospodárskymi komoditami
a produktmi, zameraného na regionálne, originálne a ţiadané komodity a produkty. Tým ţe sa
jedná o zámer vybudovania značky typu „naše, jedinečné, originálne, domáce, tradičné“ atď.
sa výnamným spôsobom posilní konkurencieschopnosť komodít, produktov, sluţieb,
marketingu, teda celého poľnohospodárskeho sektora a sluţieb, v logickej nadväznosti na
vidiecky cestovný ruch.
Stratégia počíta s posilňovaním poľnohospodárskeho sektora prostredníctvom vidieckeho
cestovného ruchu, ktorý spočíva práve v uţívaní originálnych a kvalitných produktov,
v súčinnosti s originálnymi a kvalitnými sluţbami regionálneho charakteru.
V prípade cieľa Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa
klimatickým zmenám nadväzuje stratégia dôleţitým opatrením A 3.1
environmentálnej hodnoty lesov pre odbornú i širokú verejnosť -

Zvyšovanie

podpora programov

ochrany a tvorby biotopov, náučných prírodných zón. V tomto prípade sa prioritne nejedná
158

a estetizáciu prostredia alebo tvorbu moţností voľnočasových aktivít pre ľudí prechádzajúcich
sa po lese, ale o premyslené a cielené edukačné aktivity, ktoré by občiansko participatívnymi
spôsobmi vytvárali prírodné zóny, pričom by vnikli do problematiky ochrany a tvorba
ţivotného prostredia, čím by sa podstatne zlepšil ich prístup k ţivotnému prostrediu.
Stratégia v rámci tohto opatrenia ráta aj s implementáciou drobných, avšak potrebných
programov ochrany pred povodňami realizovanými v lesoch.
V prípade udrţateľného manaţmentu prírodných zdrojov je stratégia nepochybne prelomový
dokument (pre územie) aj z toho dôvodu, ţe sa zameriava na lesné hospodárstvo nie len ako
moţnosť hospodárskeho - ekonomického vyuţívania, ale ako dôleţitú súčasť územia a ţivota
obyvateľov z hľadiska environmentálnych hodnôt.
Ďalším opatrením stratégie nadväzujúcim na cieľ PRV je D 1.1 Výstavba a rekonštrukcia
drobnej občianskej a technickej vybvenosti územia s vyuţitím prvkov regionálnej architektúry.
Napriek tomu, ţe sa jedná o cieľ z kategórie budovania technickej infraštruktúry, prioritne
zohľadňuje jej budovanie v prísnych rámcoch environmentálneho prístupu s tým, ţe
budovaním akéhokoľvek prvku technickej infraštruktúry máme často moţnosť vytvoriť aj
hodnotný a trvalý biotop.
Stratégia CLLD najviac nadväzuje na cieľ PRV Vyvážený územný rozvoj vidieckych
hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. Rozvoj
zamestnanosti a tvorba pracovných miest prostredníctvom poľnohospodárstva, remesiel
a vidieckeho cestovného ruchu je jednoznačnou prioritou stratégie, ktorá sa odráţa v kaţdej
jednej pripravovanej intervencii. Prioritnými zámermi stratégie nie sú podniky, produkty,
pekné ţivotné prostredie, mnoţstvo turistov v území a pod., ale zlepšenie kvality ţivota
obyvateľov hlavne vytvorením moţností pre zamestnanie a obţivu. Poľnohospodárstvo,
cestovný ruch a ostatné oblasti sú len prostriedkom na ekonomickú aktivitu v území a rast
ţivotnej úrovne. Prepojenie týchto dvoch pohľadov (napr. zamestnanie v kontexte
poľnohospodárstva, zamestnanie v kontexte vidieckeho cestovného ruchu atď.) povaţujeme
za nastavovanie úspešného územného rozvoja. Obzvlášť aj z toho dôvodu, ţe stratégia nie je
nastavená len na vybrané skupiny obyvateľstva (napr. podnikatelia v agrosektore), ale na celé
spektrum skupín a komunít v území (napr. aj marginalizované rómske komunity,
handicapovaní a pod.).
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7.3

Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP

Podobne ako v prípade PRV, sa stratégiou podarilo naplánovať naplnenie cieľov aj v prípade
IROP. Rovnako sa nejednalo o prístup dopytovej orientácie (kopírovania príslušných cieľov
a aktivít), ale ciele stratégie prirodzene našli svoje opodstatnenie v IROP a tak sa podarilo
vhodne skombinovať zámery ktoré boli určené nielen pre napr. začínajúcich podnikateľov
v poľnohospodárstve (PRV), ale aj ostatných začínajúcich podnikateľov (IROP).
Napr. cieľ IROP Podpora rastu a tvorby pracovných miest rozvojom podnikania a inovácií
na miestnej úrovni či aktivita IROP Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro
a malých podnikov, SZČO, druţstiev budú napĺňané prostredníctvom opatrení na začatie
podnikania i na rozvoj podnikania existujúcich subjektov v oblasti remesiel, výroby, obchodu,
sluţieb i cestovného ruchu, pričom v rámci hodnotenia budú uprednostnené projekty, ktoré
vytvoria pracovné miesta a zvlášť pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny obyvateľov
územia. Prínosom budú tieţ projekty, ktoré budú súčasťou zavádzania inovácií. Toto podľa
nášho názoru dokáţe veľmi vhodne skombinovať podobné zámery v území, orientované na
poľnohospodárstvo (PRV). Konkrétny špecifický cieľ stratégie, ktorý bude naplňať tento
zámer ako i cieľ IROP je B1 Zvýšenie zamestnanosti v území podporou podnikania,
rozširovania

ponúkaných

služieb,

nepoľnohospodárskej

produkcie

a inovácií,

prostredníctvom opatrení B1.1 Podpora tvorby originálnych regionálnych produktov
prostredníctvom technickej a marketingovej podpory, ako aj ich umiestňovania na trh
prostredníctvom

existujúcich

i začínajúcich

podnikateľských

subjektov

(i

obecných

a sociálnych podnikov a obecných zamestnaneckých inkubátorov, C1.1 Podpora domáceho
cestovného ruchu prostredníctvom existujúcich i začínajúcich podnikateľských subjektov
sortimentu a zvyšovanie kvality sluţieb pre cestovný ruch v území s akcentom na regionálnu
originalitu. V celej stratégii môţeme konštatovať prepojenosť a doplnkovosť cieľov
a opatrení stratégie s cieľmi a aktivitami IROP, ako aj PRV, pričom sú podľa nášho názoru
logicky, vecne a funkčne vzájomne prepojené.
K IROP sa viaţe aj špecifický cieľ stratégie D1 Dobudovať a modernizovať drobnú
technickú infraštruktúru v území s dôrazom na lokality kľúčové pre rozvoj cestovného
ruchu (Špecifický cieľ IROP: 5.1.2 - Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach).
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Napokon, sú to aj ďalšie opatrenia stratégie CLLD, ako
D 1.2 Zriaďovanie nových zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych sluţieb a ich
materiálno technické vybavenie.
D 1.3 Výstavba a rekonštrukcia občianskej a technickej vybavenosti územia kľúčovej pre
rozvoj cestovného ruchu a prepojenia územia z hľadiska dostupnosti práce s vyuţitím prvkov
regionálnej architektúry.
Opatrenia nadväzujú na Aktivity IROP:
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne sluţby a komunitné sluţby
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach - dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

7.4

Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD

7.4.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať
Na území MAS Pod hradom Čičva sa aktuálne realizuje viacero programov a s nimi súvisiace
koncepcie (typu program cezhraničnej spolupráce), z pohľadu stratégií sa však jedná len
o realizáciu PHaSR/PRO obcí a PHSR Prešovského samosprávneho kraja

2008 – 2015.

PHSR kraja podobne ako PHSR väčšiny obcí boli viazané na končiace programové obdobie
(2007 – 2013) a aktuálne sa tieto strategické dokumenty inovujú a vytvárajú, aj z dôvodu
potreby prepojenia s PRV, IROP, RIUS a ďalšími národnými programami a stratégiami.
Okres Vranov nad Topľou bol na základe zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej
rozvinutých okresov (NRO) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradený medzi 12
NRO. V období apríla aţ augusta 2016 Rada pre rozvoj NRO pripravovala Akčný plán NRO
Vranov n. T. Zástupcom v Rade pre rozvoj NRO je štatutár MAS pod hradom Čičva. Dňa 30.
augusta 2016 vláda Slovenskej republiky vo Vranove nad Topľou „Akčný plán rozvoja
okresu Vranov nad Topľou“ schválila. Viaceré opatrenia sa týkajú aj Programu rozvoja
vidieka SR a ich realizácia bude mať synergický efekt s predkladanou stratégiou CLLD (viď
niţšie).

7.4.2 Synergie a komplementarity
Predkladaná stratégia CLLD je veľmi úzko, vecne a ideovo prepojená s PRV i IROP. Na
národnej úrovni vychádzame z predpokladu (v skutočnosti tomu tak aj je), ţe PRV a IROP sú
v súlade s operačným programom Ľudské zdroje, ako aj ostatnými aktuálnymi operačnými
programami. Uţ z toho dôvodu je neprípustné, aby stratégia CLLD bola v akejkoľvek forme
v priamom rozpore s ostatnými národnými stratégiami a programami.
161

Predkladaná stratégia CLLD je plne kompatibilná z PHSR VÚC PSK na roky 2008 – 2015
(nový dokument PHSR PSK ešte neexistuje). Stratégia je v súlade s jednotlivými prioritnými
témami a konkrétnymi špecifickými cieľmi (pre obmedzený rozsah textu ich nie je moţné
priamo citovať).
Operačný program Ľudské zdroje
Stratégia CLLD nadväzuje na podporu v oblasti zamestnanosti v rámci OP Ľudské zdroje.
Poskytuje podporu pre subjekty, ktoré majú oprávnenie podnikať, a to formou paušálnej
platby pre mladého poľnohospodára a tieţ formou paušálnej platby na rozvoj podnikania pre
poľnohospodársky mikropodnik na realizáciu podnikateľského plánu. Okrem vyššie
uvedeného OP ĽZ bude dopĺňať opatrenia Stratégie CLLD v oblasti rozvoja infraštruktúry,
vzdelania, zamestnanosti a dostupnosti sluţieb pre marginalizované rómske komunity
s cieľom zlepšenia ich ţivotných podmienok a kvality bývania.
Akčný plán NRO Vranov nad Topľou
Akčný plán NRO Vranov n.T. obsahuje nasledujúce opatrenia, z ktorých mnohé majú
synergický a komplementárny efekt s predkladanoiu stratégiou CLLD:
A.1 Rozvojová platforma regiónu Vranov n. T. - podpora aktivít sieťovania a kooperačných
štruktúr okresu, podpora vzniku podnikateľských klastrov, koordinácia činnosti MAS, RRA
a ARR PSK na území okresu.
A.2. Centrum projektovej podpory okresu Vranov n. T. - projektová podpora a príprava
projektov – implementácia Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, poradenstvo,
kouching a mentoring.
B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a potravinárstve - podpora minimálne 10
podnikateľských projektov v pôdohospodárstve, mladých farmárov zameraných na produkciu
a spracovanie v ţivočíšnej a rastlinnej výrobe, potravinárstve.
B.2. Vytvorenie poľnohospodárskeho klastra zdruţenie prvovýrobcov, spracovateľov
a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby potravín, poradenstvo a vzdelávanie pre
členov klastra v oblasti legislatívy, marketingových trendov, financovania, čerpania
aktuálnych nástrojov finančnej podpory poľnohospodárov a spracovateľov, ochrany ţivotného
prostredia a hygieny potravinárskej výroby.
B.3. Odbytové zdruţenie (klaster) - vytvorenie podmienok pre odbyt produktov a výrobkov
miestnych producentov, farmárov, spracovateľov a výrobcov, podpora spracovania a odbytu
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poľnohospodárskych produktov a výrobkov, vytvorenie regionálnej značky produktov
a výrobkov.
B.6. Podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov cestovnom ruchu podpora udrţateľného cestovného ruchu, vytvorenie klastra CR na Domaši, komplexný
prístup k rozvoju CR na Domaši.
B.8.

Pilotný regionálny projekt zamestnanosti - na podporu rozvoja regionálnej alebo

miestnej zamestnanosti ako aktívne opatrenie na trhu práce realizované ÚPSVR v zmysle §54
Zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
E.1. Integrovaný dopravný systém - budovanie účelových cyklotrás – podpora mobility
práce.
7.5 Multiplikačné efekty
MAS Pod hradom Čičva pri realizácii stratégie CLLD chápe multiplikáciu výsledkov
a výstupov v troch horizontoch:


členská základňa MAS,



územie MAS (bez členskej základne),



územie mimo územia MAS.

Stratégia sa zameriava na zvýšenie zamestnanosti zlepšením podmienok na rozvoj podnikania
v poľnohospodárstve, vo výrobe a v sluţbách cestovného ruchu, ako aj na zlepšenie
a zatraktívnenie vidieckeho prostredia, ďalej na vzdelávanie, podporu tvorby partnerstiev
a komunitného ţivota. V zmysle týchto cieľov je potrebné nazerať aj na budúce multiplikačné
efekty stratégie.
Prioritná oblasť A. POĽOHOSPODÁRSTVO
Realizácia stratégie bude mať priamy vplyv na rozvoj poľnohospodárskych činností, ktoré
prispejú k zvyšovaniu zamestnanosti, samoobţivy a samozásobiteľstva, pri zachovávaní
dobrého stavu ţivotného prostredia a vidieckeho rázu územia. Stane sa tak podporou najmä
mladých ľudí v začiatkoch a v rozvoji ich podnikania v agrosektore, doplnenej o vzdelávanie
formou „príkladov dobrej praxe“ a zlepšením kapacít hmotného majetku miestnych
poľnohospodárov. Nepriamym vplyvom bude aj kvalitatívny i kvantitatívny vzrast produkcie
potravín v regióne, obnova tradičného poľnohospodárstva šetrného k ţivotnému prostrediu,
tvorba zelených zón a tým celkové zvýšenie kvality ţivota v území MAS.
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Prioritná oblasť B. ZAMESTNANOSŤ A ROZVOJ PODNIKANIA
Realizácia stratégie bude mať priamy vplyv na zvýšenie zamestnanosti v remeslách
a sluţbách, čo je najdôleţitejšia prierezová téma celej stratégie. Stane sa tak vytváraním
podmienok pre začiatok a rozvoj podnikania s vyuţitím potenciálu obnovy tradičných
remesiel,

doplnenom

o vzdelávanie,

s prioritným

zameraním

na

zapojenie

ťaţko

zamestnateľných a dlhodobo nezamestnaných obyvateľov územia MAS do pracovného
procesu. Nepriamym vplyvom bude zlepšenie podnikateľského prostredia v regiónu,
vytváranie nových podnikateľských väzieb a zámerov, čo následne prinesie celkové zvýšenie
kvality ţivota v území MAS.
Prioritná oblasť C. VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH
Realizácia stratégie bude mať priamy vplyv na zvýšenie zamestnanosti v segmente
cestovného ruchu, vychádzajúc z výnimočnej geografickej polohy v rámci Slovenska
a turisticky atraktívneho prostredia (VN Domaša, rieka Ondava, hrad Čičva). Stane sa tak
vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu, doplnenom
o vzdelávanie formou „príkladov dobrel praxe“, zatraktívňovaním a zviditeľňovaním územia
(vrátane lesov) pre návštevníkov či zveľaďovaním intravilánov obcí prvkami tradičného
vidieka a voľnočasových aktivít. Nepriamym vplyvom bude zlepšenie podnikateľského
prostredia v regiónu, vytváranie nových podnikateľských väzieb a zámerov, ako aj
zatraktívnenie a zveľadenie územia MAS, tvorba zelených zón a tým celkové zvýšenie kvality
ţivota v území MAS.
Prioritná oblasť D. DROBNÁ TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Realizácia stratégie v tejto oblasti síce nebude mať priamy vplyv v zvyšovaní zamestnanosti,
ale skôr v riešení mnoţstva prekrývajúcich sa problémov so spoločným menovateľom technické, technologické, priestorové, ekonomické limity pre rozvoj územia – nepriamo
negatívne ovplyvňujúcim zamestnanosť najmä mladých a vzdelaných ľudí resp. ich odchod za
prácou mimo územia MAS. Ako priamy vplyv stratégie sa očakáva zlepšenie technickej
infraštruktúry obcí a občianskej vybavenosti, zlepšenie zázemia v oblasti kultúry a športu,
ochrana prírodných zdrojov a rozvoj sociálnych sluţieb. Tieto zlepšenia budú mať významný
multiplikačný efekt a nepriamy vplyv v podobe udrţania mladých ľudí a následného zvýšenia
zamestnanosti v území MAS.
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Prioritná oblasť E. SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVÁ
Realizácia stratégie v tejto oblasti bude mať priamy vplyv na na rozvoj komunitného ţivota,
udrţiavanie tradícií a následnú identifikáciu obyvateľov s územím, tvorbu partnerstiev
a spoluprácu s inými organizáciami, samosprávami a záujmovými skupinami. Tieto aspekty
významne prispejú k propagácii územia doma i v zahraničí, čoho multiplikačným efektom
a nepriamym vplyvom bude záujem podnikateľov investovať do ďalšieho rozvoja najmä
sluţieb cestovného ruchu s pozitívnym dopadom na zamestnanosť.
Realizácia stratégie prinesie v nasledujúcich 4-6 rokoch vytvorenie 25-30 pracovných miest
len prostredníctvom projektov realizovaných cez výzvy MAS a odhadom ďalších 20-40 miest
vďaka multiplikačným efektom a vplyvom na ďalšie sektory hospodárstva územia MAS.
Súhrnom, multiplikačný proces bude stimulovaný:
-

zintenzívnením a skvalitnením toku informácií do územia MAS,

-

vzdelávaním podnikateľov najmä formou „príkladov dobrej praxe“,

-

priamou podporou najmä mladých ľudí pri začiatkoch a rovoji ich podnikania,

-

zvýšenou konkurencieschopnosťou miestnych produktov a sluţieb,

-

zvýšenou a systematickejšou podporou verejnej správy podnikateľskému sektoru,

-

nárastom počtu domácich aj zahraničných (Poľsko) návštevníkov regiónu

-

animáciou a rozvojom partnerských vzťahov v území aj navonok.

Stratégia MAS Pod hradom Čičva obsahuje opatrenia, ktorých realizácia a výsledky budú
slúţiť ako príklady a multiplikačné impulzy na mobilizáciu ďalších finančných aj ľudských
zdrojov pre zvyšovanie zamestnanosti a pre celkový prospech územia MAS.

Kladzany, 06.12.2018

Ing. Daniel Lorinc
Predseda MAS
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