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Úlohou združenia je všestranne prispievať k rozvoju územia, k skvalitneniu života obyva-
teľov, k rozvoju komunitných iniciatív, k zvyšovaniu environmentálneho a sociálneho uve-
domenia občanov v súlade so zásadami trvalo udržateľného života v prihraničnom regióne 
Dolného Zemplína ohraničeného riekami Laborec a Uh.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) Občianskeho združenia Medzi
riekami je základným strategickým dokumentom pre rozvoj územia MAS. Základným zna-
kom integrácie stratégie je jej samotná tvorba a vznik, pretože stratégia ako taká integruje 
viacero aktivít pre riešenie konkrétnych problémov územia a snaží sa multiplikovať efekt 
rozvoja územia MAS.

Na základe SWOT analýzy a prioritizáciou problémov v jednotlivých oblastiach bola defi no-
vaná vízia územia v horizonte 15 rokov a strategický cieľ, ktorý konkretizuje defi novanú víziu.

V súčasnosti má OZ MR 54 členov, z toho 26 samospráv zastupuje verejný sektor, 14 podnika-
teľov a 14 neziskových organizácií, ktorí zastupujú neverejný sektor. Územie OZ MR je súvislé,
tvorené katastrami 26 obcí okresu Michalovce s rozlohou 295,4 km2. K 31.12. 2018 dosiahla
populácia územia 21 524 obyvateľov. Hustota obyvateľstva celého územia je 72,86 obyv./km2.

Bajany, Budkovce, Čečehov, Čierne Pole, Dúbravka, Hatalov, Hažín, Hnojné, Iňačovce, Jastrabie
pri Michalovciach, Lastomír, Lúčky, Malé Raškovce, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Slavkovce,
Sliepkovce, Stretava, Stretavka, Vŕbnica, Zalužice, Závadka, Zemplínska Široká, Zemplín-
ske Kopčany, Žbince

AGRO-BIO s.r.o., Závadka | AGROSPOL s. r. o., Čečehov | EASTGARDEN s.r.o., Čečehov | 
Espresso Maja, prevádzka Zemplínska Široká | FARMA ZEMPLÍN s.r.o., prevádzka Hnojné 
| Ing. arch. Eva Kutášová, Slavkovce | Ing. Jozef Knežo, prevádzka Iňačovce | Ľudovít Tkáč, 
Sliepkovce | PEKÁREŇ KELPEK s. r. o., Čierne Pole | Ing. Valentín Galenko Plast-Press, 
Zalužice | Rybárstvo Zemplín s. r. o., Senné | SLAVSTROJ s. r. o., Malé Raškovce | Štefan Počat-
ko farma Krašok, prevádzka Zemplínska Široká | Anna Balogová Zelenina V. A. M., Lastomír

Folkórna skupina Lučane, Lúčky | Folkórny súbor Hatalovčan, Hatalov | Folklórny súbor
Škucirka Pavlovce nad Uhom | Nadácia na záchranu a obnovu Senianskeho kaštieľa, Senné |
Dobrovoľný hasičský zbor Hatalov | Dobrovoľný hasičský zbor Žbince | Občianske združenie 
ResetH, Hažín |OZ LaVieNa, Hatalov | Slovenský zväz telesne postihnutých, Bajany | SOS 
BirdLife, Senné, sídlo Bratislava | Obecný športový klub Pavlovce nad Uhom | Poľovnícke 
združenie – Jastrab Iňačovce | ZŠ a MŠ Palín – Ing. Eva Tchuriková | ZŠ a MŠ Zalužice

Zlepšiť kvalitu života obyvateľov obcí združených v OZ MR prostredníctvom využitia miest-
nych ľudských a prírodných  zdrojov a vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie.

Územie obcí združených v OZ Medzi rie-
kami je miestom s dobrou kvalitou ži-
vota a dobrými medziľudskými vzťahmi,
s rozvinutým hospodárstvom využívajúcim
miestne zdroje, s dostatkom pracovných
príležitostí a za odvedenú prácu dostávajú 
obyvatelia uspokojivý zárobok. Územie
poskytuje dostatok oddychových a voľ-
nočasových 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 tra-
díciami. Obyvatelia žijú v kvalitnom život-
nom prostredí s vybudovanou technickou,
kultúrnou a sociálnou infraštruktúrou.
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Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola dňa 6. 6. 2018 schvá-
lená Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou a OZ Medzi riekami bol udelený Štatút 
miestnej akčnej skupiny (MAS).

Poslaním MAS je zlepšenie kvality života obyvateľov záujmového územia, a to najmä podporou 
aktivít obcí, občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských a ostatných subjektov pôso-
biacich v záujmovom území, s čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných, kultúr-
nych a ekonomických zdrojov.

Najvyšším orgánom OZ Medzi riekami je valné zhromaždenie, tvorené zo všetkých členov 
združenia. Výkonný výbor (VV) je najvyšší výkonný a rozhodovací orgán v období medzi valnými 
zhromaždeniami. Výkonný výbor má 15 členov. Predseda OZ MR je štatutárny orgán, ktorého 
volí a odvoláva výkonný výbor spomedzi svojich členov. Výberovú komisiu volí a odvoláva výkon-
ný výbor. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu. 
Monitorovací výbor je volený a odvolávaný výkonným výborom na obdobie implementovania 
stratégie CLLD.

Koordináciu činnosti a realizácie úloh združenia zabezpečuje Kancelária MAS. Je kontaktným 
bodom pre členov MAS pri poskytovaní informácií o možnostiach ich zapojenia do implemen-
tácie stratégie CLLD.

Kanceláriu OZ MR zriaďuje VV na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov a na ma-
nažovanie činnosti OZ MR a realizáciu úloh OZ MR. Na čele kancelárie je manažér OZ MR me-
novaný výkonným výborom. Manažér OZ MR je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného 
výboru s hlasom poradným. 

Manažér OZ MR bude vykonávať najmä nasledovné činnosti:
↘ vykonávanie formálnej kontroly prijatých projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr od žiadateľov
↘ poskytovanie informácií žiadateľom

VZNIK A POSLANIE MAS OZ MEDZI RIEKAMI

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA (MAS)

RIADENIE MAS OZ MEDZI RIEKAMI

MANAŽMENT CHODU MAS – KANCELÁRIA MAS

Strategické zameranie stratégie pre OZ MR vychádzalo z analýz zdrojov územia a SWOT ana-
lýz. Prioritizáciou problémov boli vybraté najpálčivejšie problémy územia, na základe ktorých 
boli defi nované 3 tematické prioritné oblasti rozvoja územia OZ MR. Keďže zrejme najväčším 
problémom územia je nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok podnikateľov a následný 
odchod kvalifi kovaných ľudí do väčších miest alebo do zahraničia, prvou prioritou pre územie je:
↘ Podporiť ekonomický rozvoj a zvýšiť zamestnanosť.
Podpora bude zameraná na poľnohospodárstvo, existujúce ale aj novovznikajúce podniky a na 
zlepšenie podmienok rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Ďalšou prioritou pre územie je:
↘ Zlepšiť technickú infraštruktúru
Cieľom je skvalitniť miestnu infraštruktúru (komunikácie, chodníky, zastávky) a environmen-
tálnu infraštruktúru. Medzi ďalšie väčšie problémy identifi kované na území OZ MR patria 
nezáujem obyvateľstva o komunitné sociálne služby, chýbajúce komunitné centrá, nízka kvali-
fi kácia obyvateľstva, slabá zapojenosť ľudí do diania v obci, nelegálne skládky odpadov, preto 
poslednou prioritou je:
↘ Zlepšiť kvalitu života v obciach
Podpora bude zameraná na skvalitnenie komunitných sociálnych služieb a vzdelávania, zlep-
šenie vzhľadu intravilánov a extravilánov obcí a na aktivizáciu ľudí.
Na dosiahnutie vyššie uvedených tematických priorít je potrebné zabezpečiť efektívnosť 
chodu OZ MR, čo je účelom priority Efektívna činnosť MAS.

V strategickej časti stratégie sú navrhnuté opatrenia tak, aby napomáhali napĺňaniu špecifi c-
kých cieľov programu IROP. Vybavenosť obcí, poskytovanie kvalitných a atraktívnych služieb je 
nevyhnutné pre pozitívny obraz celého územia. Atraktívne prostredie a jeho kvalita má vý-
znamný vplyv na vytváranie rázu a charakteru celého územia.

STANOVENIE PRIORÍT, 
ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV A OPATRENÍ

PRÍNOSY K NAPĹŇANIU CIEĽOV PRV

PRÍNOSY K NAPĹŇANIU CIEĽOV IROP

Právnická osoba podľa zákona č. 83/1990 Zb. o  združovaní občanov v  znení neskorších 
predpisov, ktorej je schválená stratégia CLLD a udelený štatút MAS na základe Rozhod-
nutia o  schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a  o  udelení štatútu 
miestnej akčnej skupiny v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF. Miestna akčná skupina 
je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na 
celistvom a súdržnom území.

↘ zabezpečenie zberu informácií pre monitoring a hodnotenie a zabezpečenie ďalších admi-
nistratívnych činností MAS (napr. príprava žiadostí o platbu, príprava podkladových dokumen-
tov k VO, účtovníctvu, príprava dokumentov na zasadnutia a zo zasadnutí jednotlivých orgánov 
OZ MR a pod.)
↘ príprava a manažovanie projektových výziev
↘ zabezpečenie publicity a informovania, zabezpečenie ďalších informačných a vzdelávacích 
aktivít pre záujemcov.
↘ Zabezpečenie ďalších činností súvisiacich s implementáciou stratégie CLLD a chodom MAS. 
Administratívu a realizáciu úloh OZ MR zabezpečuje manažér a ostatní zamestnanci OZ MR 

– administratívny pracovník, odborný asistent a ekonomický manažér.



Budovaním komunitných centier, zabezpečením kvalitných komunitných služieb sa vytvo-
rí prostredie, vďaka ktorému sa obyvatelia budú v území cítiť dobre a bezpečne. Zároveň sa 
napomôže integrácii a podpore rôznorodých zraniteľných skupín obyvateľstva, čím dochádza 
k prepojeniu jednotlivých cieľov stratégie a synergickému efektu. Modernizáciou a zatraktív-
nením rôznych učební na školách sa podporí vzdelávanie v oblastiach, ktoré napomôže rozvoju 
zručností, schopností ale aj záujmu žiakov o dané územie (ekologické formy pestovania, tra-
dičné remeslá, a pod.)

Z IROP-u budú fi nancované aktivity zamerané na ekonomický rozvoj a zvýši sa tým zamestnanosť, 
súčasne z  IROP-u zlepšíme technickú infraštruktúru územia a to zrekonštruovaním športovísk 
a detských ihrísk. Zároveň zlepšíme prostredie pre život samotných obyvateľov územia skvalitne-
ním komunitných sociálnych služieb, skvalitnením vzdelávania a odstraňovaním divokých skládok.

Na území OZ MR bude mať pre obyvateľov významný multiplikačný efekt, nakoľko sa zlepší 
spolupráca a komunikácia medzi zástupcami verejného sektora na jednej strane a podnikateľ-
mi a zástupcami neziskového sektora na strane druhej. Pre rozvoj oblasti budú mať významný 
vplyv verejné ako aj súkromné zdroje, ktoré pomôžu vytvoriť nové pracovné miesta.

Výsledky a výstupy realizácie stratégie CLLD bude kancelária OZ MR šíriť na svojej webstránke,
na stretnutiach valného zhromaždenia, ale taktiež na rôznych podujatiach organizovaných v území. 
Priamou podporou poľnohospodárskych podnikov v živočíšnej a rastlinnej výrobe, zhodnoco-
vaním poľnohospodárskej produkcie a podporou miestnych produktov na trhu, ako aj podpo-
rou existujúcich a nových podnikov sa vytvoria priame pracovné miesta v poľnohospodárstve 
a u miestnych podnikateľov alebo nepriamo ako dôsledok synergického efektu v území napr. 
rekonštrukcia ubytovacích alebo stravovacích kapacít v území ovplyvní dopyt po ubytovacích 
resp. stravovacích službách, ktoré budú na seba viazať pracovné miesta. 

Organizáciou podujatí pre miestnych aktérov (semináre, konferencie, workshopy pre členov OZ 
MR a ďalších aktérov) zameraných na šírenie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD 
a s tým spojených prác a vzdelávaním potenciálnych prijímateľov zameraným na šírenie vedomostí 
a zručností pri príprave projektov budú obyvatelia územia zručnejší a v budúcnosti budú schopnejší 
samostatne pripravovať projekty, zapájať sa do projektov spolupráce a rôznych partnerstiev.

Priame vplyvy na rozvoj územia sú:
↘ podpora domácej produkcie
↘ posilnenie ekonomickej životaschopnosti malých a stredných podnikov
↘ zvýšenie kvality života na území OZ MR prostredníctvom investícií do infraštruktúry
↘ aktivizovanie miestnych partnerstiev
↘ podpora spolupráce dvoch a  viacerých podnikateľských subjektov, ktorá môže vyvolávať 
nové investície, ktorých multiplikačným efektom bude tvorba pracovných miest

Nepriame vplyvy na rozvoj územia sú:
↘ hospodársky rozvoj v území OZ MR

REALIZÁCIA STRATÉGIE CLLD
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základ-
ných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infra-
štruktúry – VEREJNÝ SEKTOR

Druh výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 07. 06. 2019
Dátum uzavretia: 29. 10. 2019
Alokované prostriedky: 240 000 €, z toho 180 000 € zdroj EÚ, 60 000 € zdroj ŠR
Intenzita pomoci: 100 %
Min. a max. výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 70 000 €
Oprávnení žiadatelia: obec, záujmové združenie právnických osôb (združenie obcí)

Oprávnené činnosti: Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času 
vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a det-
ských ihrísk, amfi teátrov, investície do rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.

Oprávnené výdavky: 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými 
činnosťami (vrátane začlenenia prvkov zelenej infraštruktúry, následné „ozelenenie“ objektov 
a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a vrátane úspor energie, pokiaľ sú tieto investí-
cie súčasťou iných investícií v rámci operácie); 2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1: 
a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku; b) kúpa ale-
bo kúpa na leasing nových strojov a zariadení; c) poplatky architektom, inžinierom a konzultan-
tom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane 
štúdií uskutočniteľnosti; d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového sof-
tvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Merateľné ukazovatele: 
1. Počet operácií, ktoré získali podporu na investície do miestnych základných služieb pre vidiec-
ke obyvateľstvo: 6
2. Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry: 3200

Pri podávaní ŽoNFP je potrebné mať ukončené verejné obstarávanie.
Ďalšie informácie o výzvach na www.medziriekami.sk/projekty/vyzvy/ 

Počet výziev na predkladanie ŽoNFP: 4
Verejný sektor (obce, združenia obcí): 2 výzvy 
Neverejný sektor (občianske združenia): 2 výzvy

HARMONOGRAM VÝZIEV NA PREDKLADANIE 
ŽIADOSTÍ O NFP Z PROGRAMU ROZVOJA 

VIDIEKA (PRV) NA ROK 2019

VÝZVA MAS 
110/7.4/1

dátum vyhlásenia 07. 06. 2019 
dátum ukončenia 29. 10. 2019

UZAVRETÁ 
VÝZVA



7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistic-
kej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie – VEREJNÝ SEKTOR

Druh výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 20. 06. 2019
Dátum uzavretia: 13. 11. 2019
Alokované prostriedky: 143 500 €, z toho 107 625 € zdroj EÚ, 35 875 € zdroj ŠR
Intenzita pomoci: 100 %
Min. a max. výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 70 000 €
Oprávnení žiadatelia: obec, záujmové združenie právnických osôb (združenie obcí)

Oprávnené činnosti: 1. Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skva-
litňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry 

– miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a ga-
lerijných zariadení (obnova a budovanie informačného systému, budovanie doplnkovej infra-
štruktúry, informačné body, smerové tabule a pod.); 2. Investície do rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, bu-
dovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy 
(Obnova a skvalitnenie turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej in-
fraštruktúry – kultúrne, historické, prírodné objekty, zariadenie muzejných a galerijných zaria-
dení a pod.); 3. Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, 
ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, 
prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova 
cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách. (rekonštrukcia a výstav-
ba turistických, cykloturistických a náučných chodníkov a súvisiacej doplnkovej infraštruktúry, 
výstavba vyhliadkových veží, budovanie doplnkovej infraštruktúry, budovanie, obnova, údržba 
cykloturistického značenia na existujúcich trasách a pod.

Oprávnené výdavky: 
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami (vrátane 
začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry, následné „ozelenenie“ objektov a ich začlenenie do 
zelenej infraštruktúry obce a vrátane úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných 
investícií v rámci operácie); 2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1: a) výstavba, obstara-
nie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku; b) kúpa alebo kúpa na leasing 
nových strojov a zariadení; c) poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za 
poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutoč-
niteľnosti; d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie 
patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek

Merateľné ukazovatele: 
1. Počet operácií, ktoré získali podporu na investície do rekreačnej/turistickej infraštruktúry: 3
2. Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry: 3000

VÝZVA MAS 
110/7.5/1

dátum vyhlásenia 20. 06. 2019 
dátum ukončenia 13. 11. 2019

UZAVRETÁ 
VÝZVA

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základ-
ných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infra-
štruktúry – NEVEREJNÝ SEKTOR

Druh výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 01. 07. 2019
Dátum uzavretia: 07. 11. 2019
Alokované prostriedky: 30 000 €, z toho 22 500 € zdroj EÚ, 7 500 € zdroj ŠR
Intenzita pomoci: 95 %
Min. a max. výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 30 000 €
Oprávnení žiadatelia: občiansky sektor

Oprávnené činnosti: Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštruk-
cia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 

Oprávnené výdavky: 
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami (vrátane 
začlenenia prvkov zelenej infraštruktúry, následné „ozelenenie“ objektov a ich začlenenie do 
zelenej infraštruktúry obce a vrátane úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných 
investícií v rámci operácie); 2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1: a) výstavba, obstara-
nie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku; b) kúpa alebo kúpa na leasing 
nových strojov a zariadení; c) poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za 
poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutoč-
niteľnosti; d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie 
patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Merateľné ukazovatele: 
1. Počet operácií, ktoré získali podporu na investície do miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo: 2
2. Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry: 800

VÝZVA MAS 
110/7.4/2

dátum vyhlásenia 01. 07. 2019 
dátum ukončenia 07. 11. 2019

UZAVRETÁ 
VÝZVA



7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turist. informácií a do turist. infra-
štruktúry malých rozmerov na verejné využitie – NEVEREJNÝ SEKTOR

Druh výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 01. 07. 2019
Dátum uzavretia: 07. 11. 2019
Alokované prostriedky: 80 000 €, z toho 60 000 € zdroj EÚ, 20 000 € zdroj ŠR
Intenzita pomoci: 95 %
Min. a max. výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 70 000 €
Oprávnení žiadatelia: občiansky sektor

Oprávnené činnosti: 
1. Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky
zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, his-
torické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení (ob-
nova a  budovanie informačného systému, budovanie doplnkovej infraštruktúry, informačné 
body, smerové tabule a pod.); 2. Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií 
a  informačných tabúľ v  turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obsluž-
ných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy (Obnova a skvalitnenie 
turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –kultúrne, his-
torické, prírodné objekty, zariadenie muzejných a  galerijných zariadení a  pod.); 3. Budovanie,
rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chod-
níky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), 
výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujú-
cich cykloturistických trasách (rekonštrukcia a výstavba turistických, cykloturistických a náučných 
chodníkov a súvisiacej doplnkovej infraštruktúry, výstavba vyhliadkových veží, budovanie doplnkovej 
infraštruktúry, budovanie, obnova, údržba cykloturistického značenia na existujúcich trasách a pod.

Oprávnené výdavky:
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami (vrátane 
začlenenia prvkov zelenej infraštruktúry, následné „ozelenenie“ objektov a ich začlenenie do 
zelenej infraštruktúry obce a vrátane úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných 
investícií v rámci operácie); 2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1: a) výstavba, obstara-
nie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku; b) kúpa alebo kúpa na leasing 
nových strojov a zariadení; c) poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za 
poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutoč-
niteľnosti; d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie 
patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek

Merateľné ukazovatele: 
1. Počet operácií, ktoré získali podporu na investície do rekreačnej/turistickej infraštruktúry: 2
2. Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry: 1000

VÝZVA MAS 
110/7.5/2

UZAVRETÁ 
VÝZVA

dátum vyhlásenia 01. 07. 2019 
dátum ukončenia 07. 11. 2019

Dátum vyhlásenia: 2020
Alokované prostriedky: 220 000 €, z toho 82 500 € zdroj EÚ, 27 500 € zdroj ŠR, 110 000 € VZ
Intenzita pomoci: 95 %
Min. a max. výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 60 000 €

Oprávnení žiadatelia: 
1. Fyzické (FO) a právnické osoby (PO) podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, v ob-
lasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby, ako 
aj spracovatelia vlastnej produkcie (v prípade vlastných malých podnikových predajní); 2. Mla-
dý poľnohospodár – FO/PO (mikropodnik, malý podnik), ktorý vykonáva poľnohospodársku 
prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpoved-
nosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu, nemá viac ako 40 
rokov, má profesijné schopnosti a zručnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako 
jeho najvyšší predstaviteľ; 3. Malý poľnohospodársky podnik – SHR, ktorého výrobný potenciál, 
meraný štandardným výstupom prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 9 999 EUR.

Oprávnené činnosti:
↘ Špeciálna rastlinná výroba
Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia objektov pre ŠRV, zlepšenie produkcie alebo jej kvality.
 
↘ Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia skladovacích kapacít a pozberovej úpravy.
 
↘ Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anor-
ganických (priemyselných) hnojív a  ostatných substrátov s  cieľom zlepšenia kvalitatívnych 
vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
Investície spojene so zavádzaním inovatívnych technológií
 
↘ Zlepšenie odbytu
Investície do zlepšenia odbytu
 
↘ Zlepšenie využívania závlah
Investície v súvislosti s využívaním závlah

PRIPRAVOVANÝ HARMONOGRAM VÝZIEV
NA PREDKLADANIE ŽoNFP 

Z PRV SR 2014 – 2020

4.1 PODPORA INVESTÍCIÍ DO EXISTUJÚCICH 
POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV 

NEVEREJNÝ SEKTOR



↘ Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníko-
vých plynov
Investície do zníženia záťaže na životné prostredie
 
↘ Živočíšna výroba
Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia objektov pre ŽV, zvýšenie produkcie alebo jej kvality

↘ Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby 
s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyuži-
tej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinár-
skych výrobkov výroby potravinárskych výrobkov
Využitie biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby
 
↘ Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín
Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohos-
podárskej pôde

Oprávnené výdavky: 
1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvali-
tatívnych 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)

3. súvisiace všeobecné náklady ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, po-
platky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií 
uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na zák-
lade ich výsledkov nebudú realizovať žiadne výdavky uvedené v bodoch a) a b) – max. do 15 % 
z výšky projektu.

Merateľné ukazovatele: 
1. Počet podnikov, ktoré získali podporu na investície do poľnohospodárskych podnikov: 6

Oprávnení žiadatelia: 
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

Oprávnené činnosti:
↘ cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
↘ konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných 
pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov 
a priemysel výroby korenín
↘ mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
↘ mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
↘ mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
↘ pivovarnícko-sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemy-
sel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
↘ výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchá-
dzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu 
↘ spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív 
↘ výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, 
uvádzaním na trh a/alebo vývojom
↘ obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, spracovateľských a výrobných kapacít
↘ nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných ale-
bo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov

Oprávnené výdavky: 
1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvali-
tatívnych 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)

3. súvisiace všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 a 2 ako sú poplatky architektom, inžinie-
rom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udr-
žateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj 
v prípade, ak sa na základe ich výsledkov nebudú realizovať žiadne výdavky uvedené v bodoch 
a) a b) – max. do 15 % z výšky projektu

Merateľné ukazovatele: 
1. Počet operácií, ktoré získali podporu na investície (napr. do poľnohospodárskych podnikov, 
v oblasti spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh): 3

4.2 PODPORA PRE INVESTÍCIE 
NA SPRACOVANIE/UVÁDZANIE NA TRH
A/ALEBO VÝVOJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH 
VÝROBKOV – NEVEREJNÝ SEKTOR

Dátum vyhlásenia: 2020
Alokované prostriedky: 140 000 €, z toho 52 500 € zdroj EÚ, 17 500 € ŠR, 70 000 € VZ
Min. a max. výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 70 000 €



6.4 PODPORA NA INVESTÍCIE 
DO VYTVÁRANIA A ROZVOJA 
NEPOĽNOHOSPODÁRSKYCH 
ČINNOSTÍ – NEVEREJNÝ SEKTOR

Dátum vyhlásenia: 2020
Alokované prostriedky: 190 000 €, z toho 71 250 € zdroj EÚ, 23 750 € ŠR, 95 000 € VZ
Min. a max. výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 65 000 €

Oprávnení žiadatelia: 
↘ 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) podni-
kajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry)

Oprávnené činnosti:
↘ činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (ubytovacie zariadenia) 
↘ spracovanie a uvádzanie produktov na trh (súčasťou môže byť vytvorenie mikroregionálnej 
značky)

Oprávnené výdavky: 
↘ výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s oprávnenými činnosťami: 
výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku 

↘ kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení 

↘ všeobecné náklady súvisiace s výdavkami ako sú poplatky architektom, inžinierom a kon-
zultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti 
vrátane štúdií uskutočniteľnosti; a nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačové-
ho softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek

Nie sú oprávnené investície súvisiace s  drevospracujúcim priemyslom (piliarska výroba,
výroba nábytku a pod.).

Merateľné ukazovatele: 
1. Počet operácií, ktoré získali podporu na investície (napr. do poľnohospodárskych podnikov, 
v oblasti spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh): 3

Dátum vyhlásenia: 2020
Alokované prostriedky: 618 182 €, z toho 340 000 € zdroj EÚ, 278 182 € VZ
Min. a max. výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 100 000 €

Oprávnení žiadatelia: 
↘ samostatne zárobkovo činné osoby, mikro a malé podniky v súlade s IROP pre špecifi cký 
cieľ 5.1.1

Oprávnené činnosti:
↘ obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
↘ nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie
a/alebo s poskytovaním nových služieb
↘ podpora marketingových aktivít

Oprávnené výdavky: 
↘ obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
↘ nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie 
a/alebo s poskytovaním nových služieb
↘ podpora marketingových aktivít
↘ podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej 
ekonomiky a výmena skúsenosti

Merateľné ukazovatele: 
1. Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 6
2. Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre fi rmu nové:1
3. Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové: 1
4. Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 5

PRIPRAVOVANÝ HARMONOGRAM VÝZIEV
NA PREDKLADANIE ŽoNFP Z IROP

 2014 – 2020

2.1 VYBAVIŤ PREVÁDZKY 
A PODPORIŤ MARKETING



Dátum vyhlásenia: 2020
Alokované prostriedky: 113 158 €, z toho 107 500 € zdroj EÚ, 5 658 € VZ
Min. a max. Výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 70 000 €

Oprávnení žiadatelia: 
↘ obce
↘ mikroregionálne združenia
↘ občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie

Oprávnené činnosti:
↘ zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre posky-
tovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia
↘ zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb 
↘ rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
↘ infraštruktúra komunitných centier

Oprávnené výdavky: 
↘ zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre posky-
tovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia
↘ zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb 
↘ rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
↘ infraštruktúra komunitných centier

Ciele opatrenia: 
↘ cieľom opatrenia je zabezpečiť dostatok komunitných sociálnych služieb a prispieť tak k lepšej
kvalite života v obciach

Merateľné ukazovatele: 
1. Počet podporených zariadení pre poskytovanie komunitných soc. služieb: 2
2. Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry: 3

5.1 ZABEZPEČIŤ DOSTATOK 
KOMUNITNÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Dátum vyhlásenia: 2020
Alokované prostriedky: 221 053 €, z toho 210 000 € zdroj EÚ, 11 053 € VZ
Min. a max. výška celkových oprávnených výdavkov: 0 – 70 000 €

Oprávnení žiadatelia: 
↘ obce 
↘ mikroregionálne združenia
↘ občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie

Oprávnené činnosti:
↘ vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ
↘ skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Oprávnené výdavky: 
1. vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ
2. skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Ciele opatrenia: 
↘ cieľom opatrenia je vybudovať, modernizovať učebne ZŠ a umožniť aktivity pre mladých na ško-
lách a zlepšiť stav materských škôl na území OZ MR a tak prispieť k lepšej kvalite života v obciach

Merateľné ukazovatele: 
1. Počet školských zariadení so zlepšenou kvalitou: 4
2. Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry: 4

6.1 VYBUDOVAŤ, MODERNIZOVAŤ UČEBNE ZŠ;
 UMOŽNIŤ AKTIVITY PRE MLADÝCH NA ŠKOLÁCH; 

ZLEPŠIŤ STAV MATERSKÝCH ŠKÔL



Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a RV a rozvoja vidieka SR
Prijímateľ: OZ Medzi riekami
Miesto realizácie: Územie OZ Medzi riekami
Celkové výdavky: 115 332,70 €
Výška fi nančnej podpory z EÚ: 109 566,06 €
Začiatok a koniec realizácie: 05/2019 – 10/2019

Cieľ projektu:
Efektívne napĺňanie cieľov defi novaných schválenou stratégiou CLLD pre územie OZ Medzi 
riekami (OZ MR) prostredníctvom zabezpečenia dostatočných prevádzkových kapacít OZ MR 
a vytvorenie kancelárie MAS.

Hlavná aktivita projektu:
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, 
špecifi cký cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Opis projektu:
Projekt prispeje k plynulej implementácii stratégie CLLD MAS OZ Medzi riekami, ktorej cieľom
je zlepšiť kvalitu života obyvateľov obcí združených v OZ MR prostredníctvom využitia miest-
nych ľudských a prírodných zdrojov a vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie. Kva-
litnou prevádzkovou kapacitou sa vytvoria predpoklady na bezproblémový chod kancelárie 
a vytvorí sa tak informačné a poradensko-konzultačné zázemie pre potenciálnych žiadateľov 
a prijímateľov pri implementácii stratégie CLLD.

Miestna akčná skupina OZ Medzi riekami vykonáva svoju činnosť aj na základe získanej pod-
pory, z nižšie uvedených projektov. Prostriedky z týchto projektov sú využívané na aktívny chod 
kancelárie MAS a propagáciu jednotlivých činností OZ Medzi riekami.

PROJEKTY MAS OZ MEDZI RIEKAMI
V REALIZÁCII

NÁZOV PROJEKTU:
Financovanie prevádzkových nákladov OZ 
Medzi riekami spojených s riadením 
uskutočňovania stratégie CLLD

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Prijímateľ: OZ MR, Zemplínska Široká 304
Miesto realizácie: Územie OZ Medzi riekami
Celkové výdavky: 24 000,00 €
Výška NFP: 24 000,00 €
Začiatok a koniec realizácie: 06/2018 – 12/2023

Cieľ projektu:
Projekt prispeje k plynulej implementácii stratégie CLLD, ktorej strategickým cieľom je za-
bezpečiť trvalo udržateľný rozvoj územia OZ Medzi riekami prostredníctvom využitia ľudského, 
materiálneho, prírodného a ekonomického potenciálu územia tak, aby prispelo k zvýšeniu kva-
lity života jeho obyvateľov. Realizácia projektu umožní zvýšiť povedomie členov MAS i širokej 
verejnosti o existencii MAS, Stratégii CLLD a jej plánovaných a dosiahnutých výsledkoch.

Aktivity projektu: 
↘ budovanie zručností a schopností OZ MR na implementáciu Stratégie CLLD
↘ propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a o výsledkoch stratégie CLLD prostredníc-
tvom informačných a propagačných materiálov 
↘ výmena informácií medzi miestnymi aktérmi prostredníctvom informačných akcií pre čle-
nov OZ MR a verejnosť s cieľom osvojovania si príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania 
vedomostí a zručností pri vykonávaní Stratégie CLLD a s tým spojených prác
↘ informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností 
pri príprave žiadostí

Operačný program:
Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, Opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy
LEADER, podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)

Opis projektu:
Realizáciou projektu zabezpečíme propagáciu a informovanie širokej verejnosti o území a ob-
sahu Stratégie CLLD v pôsobnosti OZ Medzi riekami vypracovanej na princípoch LEADER.

NÁZOV PROJEKTU: 
Animácie a oživenie OZ Medzi riekami
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Občianske združenie Medzi riekami
Miestna akčná skupina
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e-mail kancelária: kancelaria@medziriekami.sk
e-mail manažér: manazer@medziriekami.sk


