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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno

Pro Tatry, o. z.

Okres

Kežmarok

Kraj

Prešovský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry, o. z.
Stará Lesná
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

2661124,39

€

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

1437621,16

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom stratégie CLLD a jej dodatkov je plánovanie rozvoja územia do roku 2023, ktoré vychádza
z analýzy územia a zohľadňuje jeho špecifiká, problémy i potreby. V rámci stratégie CLLD a jej
finančného rámca boli určené rozvojové priority, v zmysle ktorých bude multifondovo z PRV –
LEADER a IROP poskytovaný nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty pre
subjekty z verejného, súkromného a občianskeho sektora. Synergiou verejných a súkromných zdrojov
Hlavným cieľom stratégie CLLD a jej dodatkov na území občianskeho združenia Pro Tatry, o. z. je
integrovaný rozvoj územia založený na princípoch LEADER. Strategickým cieľom je zvýšiť kvalitu
života na území Pro Tatry, o z. prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, rozvoja cestovného
ruchu, sieťovania služieb, dobudovaním infraštruktúry, zachovaním prírodného a kultúrneho
bohatstva, zlepšením kvality sociálnych služieb a životného prostredia prostredníctvom využitia
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

Pro Tatry, o. z.
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

(/resources/prv20142020
/data/b2daecfd6fe74e6618a4a3fe6510a4aa.jpg

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

84069

Rozloha

678,05

km2

Hustota obyvateľstva

123,99

obyv./km2

Počet obcí

15

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Poprad, Svit, Veľká Lomnica, Vysoké Tatry, Štrba, Liptovská Teplička, Batizovce, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Stará Lesná, Gerlachov,
Mengusovce, Mlynčeky, Štôla, Mlynica

Z toho mestá
Poprad, Vysoké Tatry, Svit

Administratívne zaradenie - okres

Kežmarok, Poprad

Administratívne zaradenie - kraj

Prešovský

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Mgr. Peter Duda

Sídlo kancelárie MAS
Stará Lesná 157, 05952 Stará Lesná
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Manažér MAS
Meno

Ladislav Sisák

Tel.

0907777838

Mobil

0907777838

Fax
Email

mas.protatry@gmail.com

Web stránka MAS

http://www.protatry.sk/

Komunikácia v jazyku

slovenskom

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie VSP Pro Tatry, o. z. tvorí 15 obcí (obrázok č.1), nachádzajúcich sa na severovýchode Slovenska, spadajúcich pod Prešovský
samosprávny kraj a rozprestiera sa v okresoch Poprad a Kežmarok, severozápadne od krajského mesta Prešov. Rozloha územia je 678,05
km2 s počtom 84 069 obyvateľov a hustotou 123,99 obyvateľa na km2. Populácia teda spĺňa podmienku minimálneho počtu obcí, podmienku
obyvateľov v rozmedzí od 10 000 do 150 000 obyvateľov a taktiež podmienku hustoty, kde nepresahuje 150 obyvateľov na km2 a VSP Pro
Tatry, o. z. pokrýva súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí, tzn. VSP spĺňa všeobecné podmienky výberu MAS

Strategický cieľ stratégie
Vytvoriť komplexnú sieť infraštruktúry na rozvoj služieb pre obyvateľov a návštevníkov územia v súlade s prírodným, kultúrnym a športovým
potenciálom.

Strategické priority definované v stratégií
Priorita 1: Rozvoj malého a stredného podnikania
Priorita 2: Podpora rozvoja cestovného ruchu
Priorita 3: Zvyšovanie kvality života obyvateľov
Priorita 4: Efektívna činnosť MAS

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 4/ 4.1
Podpora na činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
6/6.4
Investície do vytvárania, zlepšovania, resp. rozširovania všetkých druhov malých infraštruktúr 7/7.2
Podpora na investície do miestnych zákl. služieb pre vidiecke obyv. vrátane voľného času a súvisiacej infraštruktúry
Animácia MAS19/19.4

7/7.4

Opatrenia IROP – základná alokácia
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Podpora mikro a malých podnikov, SZČO, družstiev
- 5.1.1
Podpora rozvoja základnej infraštruktúry, informačné centrá - 5.1.2
Chod MAS
-

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
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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-

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

cestovný ruch, poľnohospodárstvo

Úroveň nadnárodná

cestovný ruch, poľnohospodárstvo

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, poľnohospodárstvo

Úroveň nadnárodná

cestovný ruch, poľnohospodárstvo

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
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-

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou

(/resources/prv20142020/fotobefore
/98_1.jpg)

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)
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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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