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Informácie o žiadateľovi
Obchodné
meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina STRÁŽE

Prešov
Prešovský kraj

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie
projektu

S-poločenstvo T-rvalého R-ozvoja - Á-trium Ž-ivota a E-nergie
územie MAS STRÁŽE

Celkový rozpočet
projektu (EUR)

883000

€

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

446000

€

Skutočný začiatok
realizácie projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie

31 . 12 . 2022
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realizácie projektu
Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom stratégie CLLD občianskeho združenia MAS STRÁŽE je
strategický plán rozvoja územia postavený na prioritách a opatreniach
reagujúcich na potreby rozvoja územia, ktoré boli identifikované pri dôkladnej
analýze vnútorného a vonkajšieho prostredia územia a zhodnotení možností
a potrieb rozvoja.
Stratégia CLLD pre MAS STRÁŽE bola vypracovaná okrem formálnej potreby
pre získanie štatútu MAS, aj zhodnotením územia a získanie poznatkov o
možnostiach rozvoja.
Intervenčná logika stratégie je nastavená tak, aby sa v časovom horizonte do
roku 2023, plánované verejné i súkromné zdroje a ich aktivity synergicky

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 STRÁŽE

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

Vložte logo
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(/resources/prv20142020
/data/fc1d5ee963d5f2ce0e52c17dcb251733.jpg)

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

13153

Rozloha

116,91

km2

Hustota obyvateľstva

112,50

obyv./km2

Počet obcí

10

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
1. Fintice
2. Geraltov
3. Gregorovce
4.Malý Slivník
5.Medzany

Z toho mestá
Veľký Šariš

Administratívne zaradenie - okres

Prešov
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Prešovský kraj

Administratívne zaradenie - kraj
Identifikácia MAS

Ing. Juraj Senderák

Meno štatutárneho zástupcu

Sídlo kancelárie MAS
Hlavná 120/56, 082 67 Terňa

Manažér MAS
Meno

RNDr. Alena Mičko Juricová

Tel.

0911888803

Mobil

0911888803

Fax
Email

masstraze@gmail.com

Web stránka MAS

www.masstraze.sk

Komunikácia v jazyku

slovenskom

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Miestna akčná skupina sa rozprestiera v údolí rieky Sekčov a Torysa, v severnej časti Prešovského okresu
pod úpätím pohoria Čergov, na okraji Šarišskej vrchoviny. Celému územiu dominuje pohorie Stráže (740
m.n.m) s dvoma homoľami vyhasnutých sopiek. Väčšina obcí územia MAS STRÁŽE leží na starobylej
krajinskej ceste v smere juh-sever, ktorá od stredoveku viedla z Potisia až do Poľska. Chotáre sú pestro
členité s bujnou brehovou vegetáciou. Na území sa nachádzajú dve prírodné rezervácie – Fintické svahy, z

Strategický cieľ stratégie
Oživenie poľnohospodárstva, podpora finalizácie produktov v prepojenosti na cestovný ruch a tradičné
remeslá na území MAS STRÁŽE s vybudovanou kvalitnou infraštruktúrou s inovatívnymi službami a
produktmi s dôrazom na ľudský potenciál.

Strategické priority definované v stratégií
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Priorita 1:
Základné služby a obnova dedín
Priorita 2:
Spoluprácou k rozvoju cestovného ruchu na základe vzdelávania a propagácie územia MAS STRÁŽE
Priorita 3:

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
A 1.1 Podpora miestneho ekonomického rozvoja prostredníctvom vytvárania, zlepšovania a rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr (7.2)
A 1.2 Zlepšenie podmienok miestnych základných služieb, podpora kultúrneho, športového a spolkového
života v území MAS STRÁŽE (7.4)
A 2.1 Podpora do rekreačnej, turistickej infraštruktúry a turistických informácii (7.5)

Opatrenia IROP – základná alokácia
B 1.1 Zefektívnenie dopravného prepojenia a dostupnosti sídel (5.1.2)
B 1.2 Podpora a modernizácia sociálnych, komunitných služieb a vzdelávacej infraštruktúry (5.1.2)
B 2.1 Tvorba produktov cestovného ruchu a ich propagácia v nadväznosti na vzdelávanie aktérov v
cestovnom ruchu (5.1.1)B 3.1 Podpora podnikateľských aktivít a inovácii pre kľúčových aktérov
miestneho rozvoja (5.1.1)

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

vidiecky cestovný ruch, podpora turizmu, zachovanie kultúrneho dedič

Úroveň nadnárodná

vidiecky cestovný ruch, podpora turizmu, zachovanie kultúrneho dedič

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

vidiecky cestovný ruch, podpora turizmu, zachovanie kultúrneho dedič

Úroveň nadnárodná

vidiecky cestovný ruch, podpora turizmu, zachovanie kultúrneho dedič

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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