
                        

                           

 

Informácia o realizácii a implementácii stratégie CLLD 

Občianskeho združenia Medzi riekami 

 

 

 

Miestna akčná skupina Občianskeho združenia Medzi riekami. so sídlom v Zemplínskej Širokej má 
schválenú stratégiu CLLD s názvom:  

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Občianskeho združenia Medzi riekami. 

Stratégia CLLD bola vypracovaná za účelom zlepšenia kvality života obyvateľov 26 obcí združených v OZ 
Medzi riekami, dosiahnuteľnej využívaním miestnych zdrojov, zvyšovaním zamestnanosti najmä v blízkosti 
bydliska, ale aj zlepšovaním medziľudských vzťahov v obciach.  

Stratégia CLLD v pôsobnosti OZ Medzi riekami na základe analýzy problémov a potrieb územia formuluje 
víziu, priority, ciele a opatrenia miestneho rozvoja. Ma ambíciu zvýšiť dynamiku rozvoja obcí, akcelerovať 
miestny ekonomický rozvoj, rozvinúť marketing územia a prispieť k efektívnemu výkonu verejnej správy. 

Vízia: 

Územie obcí združených v OZ Medzi riekami je miestom s dobrou kvalitou života a dobrými 
medziľudskými vzťahmi, s rozvinutým hospodárstvom využívajúcim miestne zdroje. Územie poskytuje 
dostatok oddychových a voľnočasových aktivít pre všetky skupiny obyvateľstva, pričom obyvatelia územia 
sa aktívne zapájajú do ich organizovania. Je miestom s vytvorenými podmienkami pre rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu s kvalitnými službami a zachovanými tradíciami.  

Stratégia si kladie za cieľ skvalitniť život v obciach združených v OZ Medzi riekami podporou ekonomiky 
územia, skvalitnením dopravnej a environmentálnej infraštruktúry na území a skvalitnením prostredia pre 
život obyvateľov, čím integruje rôzne úrovne života. 

 

Strategický cieľ: 

Zlepšiť kvalitu života obyvateľov obcí združených v OZ Medzi riekami prostredníctvom využitia miestnych 
ľudských a prírodných zdrojov a vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie. 

 

 

 



                        

                           

 

Dosiahnutie cieľov Stratégie CLLD bude MAS OZ Medzi riekami realizovať pomocou projektov, ktoré 
budú podnietené výzvami na jednotlivé opatrenia v zmysle Harmonogramu výziev, ktorý je zverejnený na 
webovom sídle OZ Medzi riekami: http://medziriekami.sk/harmonogram-vyziev-pre-rok-2019/   
a webovom sídle PPA resp. RO pre IROP. 

Kancelária MAS v súlade so stratégiou CLLD a napĺňaním jej cieľov spracuje indikatívny harmonogram 
vyhlasovania výziev vždy na jeden kalendárny rok pre výzvy týkajúce sa všetkých opatrení z PRV SR 2014 - 
2020 a z IROP zahrnutých do stratégie. 

MAS OZ Medzi riekami bude v rámci akčného plánu, ktorý je súčasťou stratégie, aplikovať v rámci PRV 
a IROP tieto opatrenia: 

 

Opatrenie stratégie CLLD financované z EPFRV (PRV): 

 

Priradenie kódu opatrenia:  Opatrenie 7., Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry – verejný sektor 

 
Názov opatrenia:  7.1  Zlepšiť vzhľad intravilánov obcí 

Ciele opatrenia: Cieľom opatrenia je zlepšiť vzhľad intravilánov obcí na území OZ Medzi 
riekami, a tak prispieť k lepšej kvalite života v obciach 

Oprávnení prijímatelia: Pre činnosť Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre vytváranie 
voľného času vrátane infraštruktúry: 

- Obce vo vidieckych sídlach 
- Združenia obcí s právnou subjektivitou 

 

Intenzita pomoci: Výška podpory z celkových oprávnených nákladov pre obec a združenia 
obcí 100% s maximálnym limitom v zmysle malej infraštruktúry 

 

 

Priradenie kódu opatrenia:  Opatrenie 7., Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry – neverejný sektor 

 
Názov opatrenia: 1.4  Podporiť miestne produkty na trhu a predaj z dvora (neziskové 

organizácie) 



                        

                           

 

Ciele opatrenia: Cieľom opatrenia je podporiť miestne produkty na trhu a predaj z dvora na 
území OZ MR a prispieť tak k ekonomickému rozvoju a zvyšovaniu 
zamestnanosti. 

Oprávnení prijímatelia: Občiansky/neziskový sektor 

Intenzita pomoci: Výška podpory z celkových oprávnených nákladov pre občiansky/neziskový 
sektor: 95% 

 

 

Priradenie kódu opatrenia:  Opatrenie 7., Podopatrenie: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej 
infraštruktúry, turistických informácií a do turist ickej infraštruktúry 
malých rozmerov na verejné využitie – verejný sektor 

 
Názov opatrenia:  3.1 Podporiť infraštruktúru v CR (obce, MVO) 
    3.2 Zrekonštruovať chátrajúce pamiatky 
 

Ciele opatrenia: Cieľom opatrenia je podporiť infraštruktúru v CR na území OZ MR, a tak 
prispieť k ekonomickému rozvoju a zvyšovaniu zamestnanosti. 

Oprávnení prijímatelia: Obce vo vidieckych oblastiach, združenia obcí s právnou subjektivitou 

Intenzita pomoci: Obce a združenia obcí: 100% s maximálnym limitom v zmysle definície 
malej infraštruktúry 

 

 

Priradenie kódu opatrenia:  Opatrenie 7., Podopatrenie: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej 
infraštruktúry, turistických informácií a do turist ickej infraštruktúry 
malých rozmerov na verejné využitie – neverejný sektor 

 
Názov opatrenia:  3.1 Podporiť infraštruktúru v CR (občiansky a neziskový sektor) 
    3.2 Zrekonštruovať chátrajúce pamiatky (občiansky a neziskový sektor) 
 

Ciele opatrenia: Cieľom opatrenia je podporiť infraštruktúru v CR na území OZ MR, a tak 
prispieť k ekonomickému rozvoju a zvyšovaniu zamestnanosti. 

Oprávnení prijímatelia: Občiansky/neziskový priestor 

Intenzita pomoci: Výška podpory z celkových oprávnených nákladov pre občiansky/neziskový 
sektor: 95%. 

 

 



                        

                           

 

 
Priradenie kódu opatrenia:  Opatrenie 4., Podopatrenie: 4.1  Podpora investícií do existujúcich 

poľnohospodárskych podnikov – neverejný sektor 
 
Názov opatrenia:  1.1 Podporiť živočíšnu a rastlinnú výrobu, podporiť využívanie OZE 
     
Ciele opatrenia: Cieľom opatrenia je podporiť rastlinnú a živočíšnu výrobu na území OZMR, 

a tak prispieť k ekonomickému rozvoju a zvyšovaniu zamestnanosti. Cieľom 
je tiež zvýšiť využívanie OZE na území OZMR. 

Oprávnení prijímatelia: 1. Fyzické (FO) a právnické osoby (PO) podnikajúce v poľnohospodárskej 
prvovýrobe, v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby 
a/alebo potravinárskej výroby, ako aj spracovatelia vlastnej produkcie (v 
prípade vlastných malých podnikových predajní). 
2. Mladý poľnohospodár – FO/PO (mikropodnik, malý podnik), 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, nemá viac ako 40 rokov, má 
profesijné schopnosti a zručnosti a prvý krát zakladá poľnohospodársky 
podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ. 
3. Malý poľnohospod. podnik – SHR, ktorého výrobný potenciál, meraný 
štandardným výstupom prevyšuje 4000 EUR a neprevyšuje 9999 EUR.  
  

Intenzita pomoci:  Základná miera podpory z COV: 50 %  
Základná miera podpory sa zvyšuje o 20 % v prípade mladých 
poľnohospodárov; ekologického poľnohospodárstva; kolektívnych 
(združených) investícií 

 

Priradenie kódu opatrenia:  Opatrenie 4.1., Podopatrenie: 4.2  Podpora pre investície na 
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych 
výrobkov – neverejný sektor 

 
Názov opatrenia:  1.3 Podporiť zhodnocovanie poľnohospodárskej produkcie 
     
Ciele opatrenia: Cieľom opatrenia je podporiť zhodnocovanie poľnohospodárskej produkcie 

na území OZ MR a prispieť tak k ekonomickému rozvoju a zvyšovaniu 
zamestnanosti. 

Oprávnení prijímatelia:  Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti: 
- spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo 
potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého 
rozsahu činností, 
- poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. 
 

Intenzita pomoci:  1. výstup v rámci prílohy I. 
Základná miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov: pre mikro, 
malý a stredný podnik: 50%; pre veľký podnik: 35% 
2. výstup mimo prílohy I. 



                        

                           

 
Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov: 
pre mikro a malé podniky: 55%; pre stredné podniky: 45%; pre veľké 
podniky: 35%  
 
 

Priradenie kódu opatrenia:  Opatrenie 6., Podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania 
a rozvoja nepoľnohospodárskych činností – neverejný sektor 

 
Názov opatrenia:  1.4 Podporiť miestne produkty na trhu a predaj z dvora (podniky) 
    3.2 Podporiť infraštruktúru v CR (podniky) 
 

Ciele opatrenia: Cieľom opatrenia je podporiť miestne produkty na trhu a predaj z dvora na 
území OZ MR a prispieť tak k ekonomickému rozvoju a zvyšovaniu 
zamestnanosti. 

Oprávnení prijímatelia:  Mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach. 
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 
prvovýroby. 
Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy. 
Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 
oblastiach) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry) 
 

Intenzita pomoci: Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé 
podniky: 55 % ; pre stredné podniky: 45 % ; pre veľké podniky: 35 % 

 

 
Opatrenie stratégie CLLD financované z EFRR (IROP) 

Názov opatrenia:   2.1. Vybaviť prevádzky a podporiť marketing 
Priradenie k špecifickému 5.1.1    Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou  
cieľu IROP:                               podnikania a inovácií 
                
Ciele opatrenia:   Cieľom opatrenia je, aby v rámci podpory existujúcich, aj nových  podnikov 

na území OZ MR mohli podnikatelia vybaviť svoje prevádzky, vykonať 
s tým spojené stavebné úpravy, podporiť svoj marketing a vytvorením 
nových pracovných miest tak prispieť k ekonomickému rozvoju 
a zvyšovaniu zamestnanosti. 
 

Oprávnení prijímatelia: Samostatne zárobkovo činné osoby, mikro a malé podniky v súlade s IROP 
pre špecifický cieľ 5.1.1.  

 
Intenzita pomoci:  - súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci, intenzita pomoci 95%  

- v rámci schém pomoci de minimis (prijímatelia vykonávajúci hospodársku  
činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu 
na právny status, v rámci schém pomoci de minimis) intenzita pomoci 55% v 
súlade so schémou de minimis pre špecifický cieľ 5.1.1. IROP 

 
 



                        

                           

 
 
 
Názov opatrenia:   5.1. Zabezpečiť dostatok komunitných sociálnych služieb 
Priradenie k špecifickému 5.1.2    Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými  
cieľu IROP:   centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných  
   infraštruktúrach 
    
Ciele opatrenia:   Cieľom opatrenia je zabezpečiť dostatok komunitných sociálnych služieb  
    a prispieť tak k lepšej kvalite života v obciach.  
  
Oprávnení prijímatelia:  - obce,  

- mikroregionálne združenia, 
- občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie  
 

Intenzita pomoci:  Intenzita pomoci v prípade obcí a mimovládnych/neziskových organizácií je  
  95%  

 
 

 
Názov opatrenia:   6.1. Vybudovať, modernizovať učebne ZŠ; umožniť aktivity pre 

mladých na školách; zlepšiť stav materských škôl   
Priradenie k špecifickému 5.1.2    Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými  
cieľu IROP:   centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných  
   infraštruktúrach 
 
Ciele opatrenia:  Cieľom opatrenia je vybudovať, modernizovať učebne ZŠ, a umožniť  

aktivity pre mladých na školách a zlepšiť stav materských škôl na území OZ 
MR, a tak prispieť k lepšej kvalite života v obciach. 
  

Oprávnení prijímatelia:  - obce,  
- mikroregionálne združenia, 
- občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie  

 
Intenzita pomoci:  V súlade  s  pravidlami  spolufinancovania pomoci pre vybrané kategórie  

prijímateľov pre programové obdobie 2014 – 2020 je intenzita pomoci v 
prípade obcí 95% a v prípade mimovládnych/neziskových organizácií 95% 
 
 

 
 
Podrobnejšie  informácie  budú  zverejnené  vo  vyhlásených  výzvach. 
 


