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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno

Miestna akčná skupina Biela Orava

Okres

Námestovo

Kraj

Žilinský kraj

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Spoločne za rozvoj najsevernejšieho regiónu Slovenska
Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Námestovo, Vavrečka, Oravská Jas
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2725014,32

€

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

945884,18

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

04 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

30 . 06 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Predmetom projektu je implementácia vybraných opatrení PRV a IROP, ktoré prispejú k naplňovaniu
stanovených špecifických cieľov a strategického rozvojového cieľa územia Miestnej akčnej skupiny Biela
Orava v rámci vypracovanej a schválenej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD).

Ciele projektu

Strategickým cieľom stratégie CLLD je Zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónu a rast
jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom podpory inovatívneho podnikania a tvorby udržateľných
pracovných miest, rozvojom komunitných služieb, zvyšovaním bezpečnosti a zlepšovaním vzhľadu
verejných priestranstiev, vytváraním podmienok pre aktívny život detí a mládeže, pri rešpektovaní
pravidiel ochrany životného prostredia.
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 Biela Orava
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

(/resources/prv20142020
/data/9d9e742cc770e59560a48f53cfb36119.jpg

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

57801

2. 10. 2018, 12:57

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

4 z 11

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=146

Rozloha

653,9451

Hustota obyvateľstva

88,39

Počet obcí

23

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Klin, Krušetnica, Lomná , Lokca, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravská
Lesná, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné , Ťapešovo, Vavrečka, Vasiľov, Zákamenné , Zubrohlava.

Z toho mestá
Námestovo

Administratívne zaradenie - okres

Námestovo

Administratívne zaradenie - kraj

Žilinský kraj

Identifikácia MAS
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Ing. Michal Strnál

Meno štatutárneho zástupcu

Sídlo kancelárie MAS
Vavrečka 311, 029 01 Námestovo (TREND Hotel)

Manažér MAS
Meno

Mgr. Mária Ondreková

Tel.

0918631982

Mobil

0918631982

Fax
Email

info@masbielaorava.sk

Web stránka MAS

www.masbielaorava.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský, poľský, anglický, český

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie Bielej Oravy (okres Námestovo), ktoré toto verejno-súkromné partnerstvo pokrýva má záber 23 obcí vrátane okresného mesta
Námestovo, ktorý tvorí prirodzené centrum regiónu a hlavný rozvojový pól.

Strategický cieľ stratégie
Zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónu a rast jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom podpory inovatívneho
podnikania a tvorby udržateľných pracovných miest, rozvojom komunitných služieb, zvyšovaním bezpečnosti a zlepšovaním vzhľadu
verejných priestranstiev, vytváraním podmienok pre aktívny život detí a mládeže, pri rešpektovaní pravidiel ochrany životného prostredia.

Strategické priority definované v stratégií
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Priorita 1: Podpora podnikania a tvorby pracovných miest využívajúcich miestne zdroje
Priorita 2: Udržateľný rozvoj komunitného a spolkového života a rozvoj spolupráce založených na ochrane ľudských hodnôt, zachovávaní a
využívaní kultúry, tradícií, historického a prírodného bohatstva pre rozvoj regiónu, zlepšovanie foriem spolupráce.
Priorita 3: Atraktívne a bezpečné obce a mestá otvorené pre obyvateľov a návštevníkov s dôrazom na deti a mládež
Priorita 4: Efektívna činnosť MAS

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
5.1.2 Infraštruktúra vzdelávania
5.1.2 Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
5.1.2 Sociálne služby a komunitné služby

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
Spoločne za rozvoj najsevernejšieho regiónu Slovenska
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Partneri projektu
nerelevantné

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
nerelevantné

Partneri projektu
nerelevantné

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, ....
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Úroveň národná

kultúrne dedičstvo, cestovný ruch, vzdelávanie, komunitná starostlivosť, inovácie

Úroveň nadnárodná

kultúrne dedičstvo, cestovný ruch, vzdelávanie, komunitná starostlivosť, inovácie

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

kultúrne dedičstvo, cestovný ruch, vzdelávanie, komunitná starostlivosť, inovácie

Úroveň nadnárodná

kultúrne dedičstvo, cestovný ruch, vzdelávanie, komunitná starostlivosť, inovácie

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
nerelevantné

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou
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Fotografie projektu - po realizácii
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(http://www.agrokomplex.sk
(http://www.mpsr.sk)

(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

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

Zoznam členov NSRV (/download.php?537)
Adresa: NSRV SR – centrálna jednotka
Prihláška za člena NSRV SR (/index.php?pl=95)
Akademická 4
Spravodajca NSRV SR (/index.php?pl=12&article=59)
949 01 Nitra
Rural News (/index.php?pl=12&article=27)
Tel: +421 37 7336402
ENRD - The European Network for Rural Development
Fax: +421 37 7336402
(http://enrd.ec.europa.eu)
Email: arvi@arvi.sk (mailto:arvi@arvi.sk)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (/?pl=18&
article=1575)
GDPR - Ochrana osobných údajov (/?pl=18&article=1656)
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