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Informácie o žiadateľovi
Obchodné
meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA

Bardejov
Prešovský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie
projektu

Horná Topľa – Bohatstvo v Krajine, Bohatstvo v Ľuďoch
Bardejov Becherov Bogliarka Cigeľka Frička Gaboltov Gerlachov Hrabské Chme

Celkový rozpočet
projektu (EUR)

2422549,02

€

Schválená výška
príspevku z PRV SR
2014-2020 (EUR)

1166880,00

€

Skutočný začiatok
realizácie projektu

06 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie

31 . 12 . 2023
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realizácie projektu
Predmet projektu

Ciele projektu

Prínosom implementácie Stratégie CLLD na území 31 obcí má byť vytvorenie
podmienok pre konkurencieschopnejšie hospodárstvo s vyššou mierou
zamestnanosti. Veľký dôraz pri tom kladie na inkluzívny rast územia, čo
znamená zameranie sa na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby v
regióne s dlhodobou a vysokou mierou nezamestnanosti a tiež s vysokým
Stratégia CLLD – Bohatstvo v Krajine, Bohatstvo v Ľuďoch je prienikom
záujmov, potrieb, predstáv o budúcnosti zástupcov jednotlivých sektorov
územia MAS Horná Topľa, preto je v nej znásobené úsilie o dosiahnutie
spoločného cieľa, ktorým je: „Zlepšenie ekonomického potenciálu územia
MAS Horná Topľa prostredníctvom podpory podnikateľských subjektov,

Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi programu a
opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho zámeru žiadateľa.

Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 / Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou
Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA

Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS,
ak ňou disponujete (nepovinné)

Vložte logo
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Základné údaje o území
Počet obyvateľov

51322

Rozloha

456,52

km2

Hustota obyvateľstva

112,42

obyv./km2

Počet obcí

31

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Bardejov
Becherov
Bogliarka
Cigeľka
Frička

Z toho mestá
Bardejov

Administratívne zaradenie - okres

Bardejov
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Prešovský samosprávny kraj

Administratívne zaradenie - kraj
Identifikácia MAS

Mgr. Mária Ontkaninová

Meno štatutárneho zástupcu

Sídlo kancelárie MAS
Mokroluh 135, 086 01 Rokytov

Manažér MAS
Meno

Ing. Anna Fedoršová

Tel.

0908507380

Mobil

0908507380

Fax
Email

afedorsova@gmail.com

Web stránka MAS

www.mashornatopla.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
MAS Horná Topľa je tvorené 31 obcami, z toho jedno mesto – Bardejov. Nachádza sa na severovýchode
Slovenska v regióne Šariš, 15 obcí susedí s Poľskom a na území obce Kurov a Becherova sa nachádza
hraničný prechod. Celkový počet obyvateľov predmetného územia je spolu 51 322. Hustota obyvateľstva
tohto územia predstavuje 112,7 obyv./km2, hustota vypočítaná výlučne pre 30 obcí predstavuje 47,41
obyv./km2. Územie MAS Horná Topľa je tvorené katastrami 31 obcí, ktoré spločne tvoria súvislé územie.

Strategický cieľ stratégie
„Zlepšenie ekonomického potenciálu územia MAS Horná Topľa prostredníctvom podpory podnikateľských
subjektov, zlepšenia vybavenosti územia so zachovaním a rozvojom prírodných a kultúrnych osobitostí.“

Strategické priority definované v stratégií
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VIDIECKA ZAMESTNANOSŤ A PODNIKANIE (pôdohospodárstvo, obchod, služby, priemysel, cestovný
ruch, podnikanie, zamestnanosť),
VYBAVENOSŤ ÚZEMIA (technická, dopravná, občianska infraštruktúra, služby),
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,
KVALITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV A MANAŽMENT ÚZEMIA (spoločenský život, kultúra, šport, vzdelávanie,

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Opatrenie 1.1.1 Podpora mladých poľnohospodárov pri začatí podnikania v špecializovanej rastlinnej alebo
živočíšnej prvovýrobe (6.1)
Opatrenie 1.1.2 Podpora malých poľnohospodárskych podnikov pri začatí podnikania v špecializovanej
rastlinnej alebo živočíšnej prvovýrobe (6.3)
Opatrenie 1.1.3 Podpora obstarania hmotného majetku poľnohospodárske podniky v poľnohospodárskej

Opatrenia IROP – základná alokácia
Opatrenie 1.3.1 Zakladanie nových inovatívnych a podpora existujúcich podnikateľských subjektov v
oblasti služieb, obchodu, výroby a priemyslu (5.1.1)
Opatrenie 2.1.2 Podpora investícií týkajúcich sa základnej infraštruktúry v oblasti sociálnych a
komunitných služieb (5.1.2)
Opatrenie 2.1.4 Podpora investícií týkajúcich sa základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
-

Partneri projektu
-

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
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MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
-

Partneri projektu
-

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako predkladateľ projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....

Úroveň národná

zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana ŽP

Úroveň nadnárodná

zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana ŽP

Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako partner projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....

Úroveň národná

cestovný ruch, zachovanie kultúrneho dedičstva

Úroveň nadnárodná

cestovný ruch, zachovanie kultúrneho dedičstva

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
-

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.
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Fotografie projektu - pred realizáciou

Fotografie projektu - po realizácii
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(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

(http://www.agroinstitut.sk)

(http://www.agrokomplex.sk)
(http://www.nlcsk.sk)

Zoznam členov NSRV (/download.php?537)
Prihláška za člena NSRV SR (/index.php?pl=95)
Spravodajca NSRV SR (/index.php?pl=12&article=59)
Rural News (/index.php?pl=12&article=27)
ENRD - The European Network for Rural Development (http://enrd.ec.europa.eu)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (/?pl=18&article=1575)
GDPR - Ochrana osobných údajov (/?pl=18&article=1656)

Adresa: NSRV SR – centrálna jednotka
Akademická 4
949 01 Nitra
Tel: +421 37 7336402
Fax: +421 37 7336402
Email: arvi@arvi.sk (mailto:arvi@arvi.sk)
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