
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda 

(Local Action Group Stará Čierna voda) 
925 02 Dolné Saliby č.355, www.mas-scv.sk 

IČO: 42156122, DIČ: 2022710173 

 

Miestna akčná skupina organizuje informačné semináre o výzvach pre podnikateľov  

6.11.2019, o 15:00 v Dolných Salibách na Obecnom úrade a  

7.11.2019, o 15:00 vo Vozokanoch na Obecnom úrade. 

O účasti nás môžete informovať pomocou mailovej adresy mas-scv@mas-scv.sk. (Môžete sa 

zúčastniť aj bez prihlásenia.) 

 

1. Výzva v rámci IROP, špecifický cieľ 5.1.1: 

Zakladanie nových a podpora tradičných a inovatívnych obchodných služieb a výroby 

Popis oprávnenej aktivity: 

• 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 skúseností 

Výška príspevku – 5000-50 000 € 

Miera podpory – 50 % 

Okruh uchádzačov 

 - samostatne zárobkovo činné osoby v rámci pôsobnosti územia MAS Stará Čierna voda 

- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov,  

okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými 

prijímateľmi z OP RH 

Ďalšie informácie: http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-

vyzvy/irop/ 

 

2. Výzva v rámci PRV, podopatrenie 4.1: 

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov: Investície do hmotného majetku, 

ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku 

Okruh uchádzačov - fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej 

prvovýrobe v rámci pôsobnosti územia MAS Stará Čierna voda 

Výška príspevku – 5000-64 900 € 

Miera podpory – 50 % 

Ďalšie informácie: http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/prv/ 
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Az Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoport információs előadást tart a kihirdetett pályázati 

felhívásokról 

2019.11.6-án, 15:00-tól Alsószeliben a Községházán,  

2019.11. 7-én, 15:00-tól Vezekényen a Községházán.  

Részvételi szándékukat jelezhetik a mas-scv@mas-scv.sk e-mail címen. (Az előadáson 

bejelentkezés nélkül is részt lehet venni.) 

 

1. Felhvás az Integrált Regionális Operatív Programon belül, 5.1.1-es specifikus cél:  

Új, valamint hagyományos és innovatív szolgáltatások és termelőtevékenység támogatása. 

Támogatható tevékenységek: 

• eszközbeszerzés munkahelyteremtés céljából, 

• szükséges épületfelújítások, melyek összefüggésben állnak az új eszközök elhelyezésével 

és/vagy a szolgáltatások körének a bővítésével, 

• marketing tevékenységek támogatása, 

• a helyi termelői-fogyasztói hálózatok támogatása, hálózatépítés a helyi gazdálkodás szintjén, 

tapasztatalatcsere 

Potenciális érdeklődők köre: A HACS területén működő 

-  egyéni vállalkozók 

- mikro- és kisvállalkozások max. 49 alkalmazottal (Nem vonatkozik a PRV LEADER 

tevékenysége és a HOP program keretében támogatásra jogosult szubjektumokra) 

Pályázható összeg – 5000-50 000 € 

A támogatás mértéke – 50 % 

További információk: http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-

vyzvy/irop/ 

 

2.  Felhívás a Vidékfejlesztési Programon belül:  

Mezőgazdasági vállalatok beruházásainak támogatása: Olyan tárgyi eszközök vásárlásának 

támogatása, melyek segítenek a vállalat termelésének növelésében és hozzájárulnak a 

fenntarthatósághoz. 

Potenciális érdeklődők köre: A HACS területén a mezőgazdaságban tevékenykedő 

természetes és jogi személyek 

Pályázható összeg – 5000-64 900 € 

A támogatás mértéke – 50 % 

További információk: http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-

vyzvy/prv/ 
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