Investícia do Vašej budúcnosti

Názov MAS/VSP

Miestna akčná skupina
LABOREC, o.z.

Údaje o MAS/VSP
zoznam obcí MAS/VSP
Hustota obyv./km2

Brestov nad Laborcom,
Čabalovce, Čabiny,
Čertižné, Habura, Havaj,
Kalinov, Krásny Brod,
Mala Poľana,
Medzilaborce, Miková,
Ňagov, Oľka, Olšinkov,
Palota, Radvaň nad
Laborcom, Repejov,
Rokytovce, Rokytov pri
Humennom, Roškovce,
Sukov, Svetlice,
Valentovce, Vyšná
Vladiča, Volica, Výrava,
Zbojné, Zbudská Belá

Kontaktná osoba
(telefón + e-mail)

26,43 Ing. Adrian
Kaliňak,
tel.: 0905 769 728,
mail:
mas.laborec@gmai
l.com

Zámery Stratégie CLLD:
Zámery nadväzujúce na aktivity
Zámery nadväzujúce na aktivity
definované v Programe rozvoja vidieka SR definované v IROP 2014-2020
2014-2020
Využitie existujúceho prírodného,
historického a produkčného potenciálu k
podpore investícií do malých a stredných
podnikov pôsobiacích vo vidieckých
oblastiach (služby cestovného ruchu,
podpora technologického vybvenia firiem).

Iné doplnkové zámery:
Aktivity podporované z finančných nástrojov:
Aktivity definované v iných OP: OP Výskum a inovácie, OP
programy cezhraničnej, nadnárodnej a
Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Kvalita
životného prostredia, OP Efektívna verejná správa, OP Rybné medziregionálnej spolupráce
hospodárstvo
Rekonštrukcia stokovej siete,
Vybudovanie viacúčelovej vodnej nádrže.
Vybudovanie komplexnej cykloturistickej
rekonštrukcia/výstavba vodovodnej siete,
infraštruktúry v prihraničnej oblasti s Poľskou
výstavba/rekonštrukcia zdrojov pitnej vody
republikou.

Zvýšenie kvality infraštruktúry a dostupnosti Revitalizácie nevyužívaných plôch a
miestnych služieb pre obyvateľov vrátane
objektov na ich nové funkčné využitie
využívania obnoviteľných zdrojov energie –
využívanie nevyužitých objektov pre
podnikateľskú a komunitnú činnosť, kvalitné
verejné priestory pre obyvateľov,
vytvorenie prístupu k širokopásmovému
internetu a využívanie IKT a pod.

Odstránenie enviromentálnych záťaži.

Rekonštrukcia nevyužitých objektov za účelom ich
využitia k rôznym produktom miestneho
cestovného ruchu.

Podopora investícií do produktov
viedieckeho cestovného ruchu
Komplexná revitalizácia obcí so zámerom
ich zatraktívnenia
Podpora začínajúcich farmárov.

Realizácia projektov protipovodňovej ochrany.

Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete.

Podpora investícií do cyklistickej
infraštruktúry
Zvýšenie využiteľnosti OZE

Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete.

Vybudovanie siete komunálnych sociálnych
služieb

Podpora vzniku obecných komunálnych
podnikov

Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja, kód projektu ITMS 22140120624
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.
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