
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3 
Rozvoj spolupráce, informovanosti a participácie na 

miestnom rozvoji a zachovávaní miestneho dedičstva   

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2 
Podpora podnikania  a zamestnanosti pri zachovávaní 
trvalo udržateľného rozvoja a starostlivosti o krajinu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1  
Podpora miestneho rozvoja,  infraštruktúry a zlepšovania životného 

prostredia v komunitách 

opatrenie
3.1 

 Príprava 
a vykonávanie 

činností 
spolupráce 

miestnej akčnej 
skupiny (PRV 

19.3) 
Cezhraničná 
spolupráca 

SK-CZ 
PL-SK 
OP LZ 

opatrenie
2.1 

Pomoc na 
začatie 

podnikateľskej 
činnosti pre 

mladých 
poľnohospodár

ov (PRV 6.1) 

opatrenie 
2.2 

Pomoc na 
začatie 

podnikateľskej 
činnosti pre 

rozvoj malých 
poľnohospodársk

ych podnikov 
(PRV 6.3) 

opatrenie 
2.3  

Podpora na 
investície do 
vytvárania 
a rozvoja 

nepoľnohospod
árskych činností 

(PRV 6.4) 

opatrenie
1.1 

Podpora na 
investície do 
vytvárania, 
zlepšovania 

alebo 
rozširovania 

všetkých druhov 
infraštruktúr 

malých 
rozmerov 
vrátane 

investícií do 
energie z 

obnoviteľných 
zdrojov a úspor 

energie (PRV 
7.2) 

opatrenie
1.2 

Podpora na 
investície do 
vytvárania, 
zlepšovania 

alebo 
rozširovania 
miestnych 
základných 
služieb pre 

vidiecke 
obyvateľstvo 

vrátane voľného 
času a kultúry a 

súvisiacej 
infraštruktúry 

(PRV 7 4)

opatrenie
1.3 

Podpora na 
investície do 
rekreačnej 

infraštruktúry, 
turistických 

informácií a do 
turistickej 

infraštruktúry 
malých 

rozmerov na 
verejné využitie 

(PRV 7.5) 

opatrenie
1.5 

 Podpora na 
investície do 

zlepšenia 
odolnosti a 

environmentáln
ej hodnoty 

lesných 
ekosystémov 

(PRV 8.5) 

opatrenie 
3.3        

Podpora na 
demonštračné 

činnosti 
a informačné 

akcie (PRV 1.2) 

opatrenie 
3.4 

Financovanie 
prevádzkových 
nákladov MAS 

spojených s 
riadením 

uskutočňovania 
stratégií CLLD 
(IROP 5.1.1) 

STRATEGICKÁ PRIORITA 1 
Zlepšenie a skvalitnenie stavu infraštruktúry a životného prostredia 

 

STRATEGICKÝ CIEĽ: 
 „Zlepšenie využívania miestneho prírodného a kultúrneho potenciálu, infraštruktúry a ľudských zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj 

MAS prostredníctvom zlepšovania životného prostredia podpory podnikania a spolupráce .“ 

Vízia: 
„Územie miestnej akčnej skupiny bude atraktívnejším prostredím pre život s vyššou ponukou služieb pre obyvateľstvo, vyššou mierou 

podnikateľsky aktívnych obyvateľov a poľnohospodárov pri zachovávaní a tvorbe nových  pracovných miest a zamestnanosti s využitím 
trvalo udržateľných postupov a inovácií .“ 

opatrenie
1.4 

Zlepšenie 
udržateľných 

vzťahov medzi 
vidieckymi 

rozvojovými 
centrami a ich 

zázemím vo 
verejných 

službách a vo 
verejných 

infraštruktúrach 
(IROP 5.1.2) 

opatrenie 
3.2 

Podpora na 
prevádzkové 

náklady 
a oživenie (PRV 

19.4) 

opatrenie
2.4 

Zakladanie 
nových a 
podpora 

existujúcich 
mikro a malých 

podnikov, 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb, 
družstiev (IROP 

5.1.1) 

STRATEGICKÁ PRIORITA 2  
Podpora podnikania a rozvoj miestnych služieb, 

cestovného ruchu a poľnohospodárstva 
 

STRATEGICKÁ PRIORITA 3 
Rozvoj a podpora vzájomnej spolupráce a participácie 

obyvateľov na miestnom rozvoji informovanosti 
a zachovávaní kultúrneho a prírodného dedičstva 

nepriame napĺňanie špecifického priame napĺňanie špecifického cieľa 


