Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Vznik a poslanie MAS
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva bola založená v roku 2013 a v súčasnos je to partnerstvo 75 subjektov z verejného, podnikateľského
a občianskeho sektora. Poslaním MAS je zlepšenie kvality života obyvateľov záujmového územia, a to najmä podporou ak vít obcí, občanov,
mimovládnych organizácií, podnikateľských a ostatných subjektov pôsobiacich v záujmovom území, s čo najlepším využi m miestnych ľudských,
prírodných, kultúrnych a ekonomických zdrojov.

Územie MAS
Územie MAS Pod hradom Čičva leží vo východnej čas okresu Vranov nad Topľou v Prešovskom samosprávnom kraji. Zahŕňa katastre 22 obcí
s populáciou 16 500 obyvateľov a pokrýva rozmanité územie v povodí rieky Ondava od vodnej nádrže Domaša po Východoslovenskú nížinu.

Činnosť a ciele MAS
MAS Pod hradom Čičva spracovala v rokoch 2014-2017 stratégiu CLLD s názvom Spoločne si vyskladajme región Domaše a Ondavy pod Čičvou. Jej
strategickým cieľom je dosiahnuť konkurencieschopnosť územia MAS, ktoré bude poskytovať dobré podmienky pre zamestnanosť v oblas poľnohospodárstva, cestovného ruchu a podnikania, pri súčasnom zachovávaní si vidieckeho charakteru, vysokej kvality životného prostredia a tradičnej kultúry.

Riadenie MAS
Najvyšším orgánom MAS je valné zhromaždenie, ktoré tvoria zástupcovia všetkých 75 členov združenia. Výkonným orgánom MAS je správna rada tvorená
siedmimi zástupcami členov združenia volenými valným zhromaždením. Kontrolným orgánom MAS je revízna komisia tvorená tromi zástupcami členov združenia
volenými valným zhromaždením.

Správna rada MAS

Manažment chodu MAS

Ing. Daniel Lorinc – predseda / verejný sektor
Milan Paluš – podpredseda / podnikateľský sektor
PhDr. Jaroslav Makatúra – člen / verejný sektor
Ján Fenčák - člen / verejný sektor
Róbert Vrábel – člen / podnikateľský sektor
Ján Petrík – člen / občiansky sektor
Mgr. Peter Babjak - člen / občiansky sektor

Koordináciu činnos a realizácie úloh združenia zabezpečuje Kancelária MAS. Je kontaktným bodom pre
členov MAS pri poskytovaní informácií o možnos ach ich zapojenia do implementácie stratégie CLLD.
Personálne zloženie kancelárie MAS:
RNDr. Pavol Kaňuch – manažér / 0905 223562 / manazer@mascicva.sk
(neobsadené) – ekonomický manažér /ekonom@mascicva.sk
(neobsadené) – administra vny pracovník / administrator@mascicva.sk

Sídlo MAS

Kancelária MAS

Ďalšie kontaktné údaje

MAS Pod hradom Čičva
Kladzany 100
094 21 Kladzany

MAS Pod hradom Čičva
Podčičva 151 (Reštaurácia Čičva, 1. posch.)
094 09 Sedliská

IČO: 42344662
DIČ: 2120153519
Bank. spojenie: SK92 0200 0000 0036 6304 6054

