Základné informácie Stratégia CLLD
a Občianske združenie Ipeľská Kotlina – Novohrad

Občianske združenie bolo založené 19.2.2015 – registrácia stanov prebehla dňa 27.3.2015.
Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja
s dôrazom na prípravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj
daného územia na princípe verejno-súkromného partnerstva.
Obce zahrnuté do územia MAS Ipeľská
Kotlina – Novohrad: Bátorová, Bušince,
Čeláre, Glabušovce, Chrastince, Kiarov,
Koláre, Kováčovce, Lesenice, Nenince,
Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves,
Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Vrbovka,
Záhorce, Zombor, Želovce.
Mapa územia

Valné zhromaždenie
Najvyšší orgán

Organizačná štruktúra

všetci členovia
Revízna komisia
Kontrolný orgán
3 členovia
Predsedníctvo
Predseda, 2
podpredsedovia

Výkonný orgán
7 členov

Štatutárny orgán

Výberová komisia
3-7 členov

Monitorovací výbor
3 členovia

Kancelária MAS
Manažment
3 pracovníci

Kancelária – zamestnanci MAS Ipeľská Kotlina Novohrad:
Mgr. Anita Galčíková - projektový manažér 0948 087 671
Ing. Marta Fašangová – odborný admin.asistent/ ekonom.manažér 0940 649 224
Katarína Krahulcová – administratívny pracovník 0948 062 183
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Členská základňa občianskeho združenia
10 fyz.osôb
19 obcí

Stav členskej základne k 22.3.2019 je nasledovný:
-

Verejný sektor:
Súkromný sektor:
Občiansky sektor:
Spolu:

19 obcí
13 podnikateľov
10 fyzických osôb
42 členov

13
podnikateľov

Graf: zastúpenie sektorov v členskej základni
Počas roku 2018 i 2019 bola dodržaná podmienka pre 49%, nakoľko združenie je zoskupenie
predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v
ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina
viac ako 49 % hlasovacích práv.
Výška členského príspevku ako i jednorázového vstupného poplatku bola na rok 2018
odsúhlasená Výročnou členskou schôdzou.
Vyhodnotenie činnosti podľa plánu schváleného Valným zhromaždením na rok 2018
Plán činností
Implementácia Stratégie CLLD o.z. Ipeľská Kotlina – Novohrad
- vyhlásenie všetkých plánovaných výziev
- poradenská činnosť pri všetkých vyhlásených výzvach.
Realizácia aktivít – chod kancelárie MAS
Realizácia aktivít – oživenie (propagácia)
Všestranná propagácia územia smerom dovnútra aj navonok o prístupe Leader
Poradenská činnosť obciam, podnikateľom pri spracovaní žiadostí o NFP a pri
ukončení projektov (žiadosti o platbu, monitorovacie správy).
Účasť na školeniach s tematikou Leader a rozvoj vidieka a na školeniach
organizovaných Ministerstvom pôdohospodárstva SR, NSRV v súvislosti
s implementáciou stratégie. Účasť na inšpiračných školeniach v zahraničí.
Propagácia územia priamou účasťou združenia na výstavách a trhoch organizovaných
doma aj v zahraničí.
Komunikácia a spolupráca s aktérmi rozvoja vidieka v rámci BBSK a SR, najmä s
VOKA
Organizovanie školení pre členov Ipeľskej Kotliny - Novohrad
Spracovanie monitorovacej správy za predchádzajúci rok a monitorovanie
ukončených projektov

Plnenie
Nesplnené,
meškanie
zo str. RO
V plnení
V plnení
V plnení

Vypracovanie žiadostí pre získanie ďalších prostriedkov na činnosť združenia

V plnení

Plnenie - informácie k 22.3.2019.

V plnení
V plnení
V plnení
V plnení
V plnení
Splnené
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Informácie o schválenej Stratégie CLLD o.z. Ipeľská Kotlina – Novohrad (aktuálna verzia 4.1.)
Dňa 15.novembra 2017 nášmu združeniu priznali štatút MAS a stanovili základnú maximálnu
finančnú alokáciu z EŠIF a ŠR SR na implementáciu schválenej stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou v celkovej maximálnej sume 1 872 902,00 Eur ako aj maximálnu
dodatočnú výkonnostnú alokáciu z EŠIF a ŠR SR na implementáciu stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou, maximálne do sumy 1 685 611,00 Eur.

Strategický cieľ:
Ipeľská Kotlina - Novohrad do roku 2023 zabezpečí pre svojich obyvateľov významné
zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné
miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať mieste tradície pre rozvoj
cestovného ruchu.

Priority a špecifické ciele:
Priorita 1:Tvorba pracovných miest na základe využitia miestneho potenciálu
Cieľom je: Podporiť a využiť miestny potenciál podnikateľov v poľnohospodárstve,
existujúcich aj nových, rozvoj služieb a remesiel

Priorita 2: Infraštruktúra a životné prostredie
Cieľom je: Dobudovať novú a rekonštruovať jestvujúcu infraštruktúru, ktorá bude slúžiť
všetkým obyvateľom aj návštevníkom územia a bude pokrývať všetky oblasti života.
Priorita 3: Tradície a cestovný ruch

Cieľom je: Dosiahnuť návštevnosť primeranú k potenciálu územia, priemerná pobytovosť
návštevníkov min. 2,5 dňa, dobudovať a rozšíriť pobytové aktivity a diverzifikáciu ponuky,
zvýšiť kapacitu (ubytovanie, stravovanie), komplexná reklama územia.
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Opatrenia stratégie CLLD – PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

PRE OBCE

4.1
Podpora
na
investície
poľnohospodárskych podnikov

do 7.2 Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane
4.2
Podpora
pre
investície
na investícií do energie z obnoviteľných zdrojov
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj a úspor energie
poľnohospodárskych výrobkov
7.4 Podpora na investície do vytvárania,
6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti zlepšovania alebo rozširovania miestnych
pre mladých poľnohospodárov
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
6.4 Podpora na investície do vytvárania a infraštruktúry
rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Opatrenia stratégie CLLD – INTEGROVANÝ OPERAČNÝ PROGRAM 2014-2020
PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

PRE OBCE

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi
úrovni podporou podnikania a inovácií
vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných službách a vo
verejných infraštruktúrach

Informácie: www.masikn.sk

