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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
Žilina
Žilinský samosprávny kraj

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia CLLD mikroregiónu terchovskej doliny
Členské obce MAS (Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededz
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1255201

€

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

635000

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

04 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Občianske združenie OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ bolo zaregistrované na Ministerstve
vnútra dňa 20. 03. 2008 pod spisovým číslom: VVS/1-900/90-31460 a tento dátum sa pokladá za
oficiálny vznik združenia, pretože získalo právnu subjektivitu. V zmysle Stanov združenia je cieľom
organizácie rozvíjať miestny rozvoj vedený komunitou - CLLD založený na princípe zdola-nahor a na
znakoch metódy LEADER za účelom rozvoja svojho územia. Dlhodobým cieľom činnosti združenia je

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je implementovať stratégiu CLLD mikroregiónu terchovskej doliny (ďalej:
Stratégia CLLD), ktorej úlohou je zlepšenie kvality života obyvateľov na vidieku, vytváranie nových
pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability a životaschopnosti vidieka. Cieľom stratégie CLLD
je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny
rast v súlade s cieľmi Európa 2020. Špecifickými cieľmi sú: Podpora miestneho rozvoja, infraštruktúry a
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

OZ \"Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina\"
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

(/resources/prv20142020
/data/1cad04f6bca9b1dda831618b53f8cc86.jpg

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

31408

Rozloha

339,89

Hustota obyvateľstva

92,4

Počet obcí

17

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička
Nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá

Z toho mestá
-

Administratívne zaradenie - okres

Žilina, Dolný Kubín

Administratívne zaradenie - kraj

Žilinský samosprávny kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Viliam Mrázik

Sídlo kancelárie MAS
Námestie sv. Floriána 1002, 01303 Varín
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Manažér MAS
Meno

Mgr. Peter Madigár

Tel.

+421917978756

Mobil

+421917978756

Fax
Email

madigar@mas-td.sk

Web stránka MAS

http://www.mas-td.sk/

Komunikácia v jazyku

slovenský, anglický

Vložte mapu územia MAS

(/resources/prv20142020
/data/65858610155400ad769308c7a094c106.jpg

Stručný popis územia MAS
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Územie OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ leží na severozápade Slovenska, v tesnom susedstve s krajským sídlom, mestom
Žilina. Najvýraznejším prvkom charakteru krajiny je Krivánska časť pohoria Malá Fatra. Územie MAS je silnou turistickou lokalitou
celonárodného a medzinárodného významu. Obce ako Strečno, Terchová, Belá, Zázrivá a ďalšie sú silnými turistickými lokalitami
medzinárodného významu. Je to aj vďaka vzácnej kombinácii prírodných krás, významných kultúrnych a historických pamiatok, ľudových
tradícií, folklóru, ľudskej húževnatosti, kreativity a remeselnej zručnosti. Tradícia ľudových zvykov a folklórnych aktivít je prítomná všade.

Strategický cieľ stratégie
„Zlepšenie využívania miestneho prírodného a kultúrneho potenciálu, infraštruktúry a ľudských zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj MAS
prostredníctvom zlepšovania životného prostredia podpory podnikania a spolupráce.“

Strategické priority definované v stratégií
STRATEGICKÁ PRIORITA 1:
Zlepšenie a skvalitnenie stavu infraštruktúry a životného prostredia
STRATEGICKÁ PRIORITA 2:
Podpora podnikania a rozvoj miestnych služieb, cestovného ruchu a poľnohospodárstva
STRATEGICKÁ PRIORITA3:

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
6.1. - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
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
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- Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovania stratégií CLLD
- Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
- Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

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

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, budovanie kapacít

Úroveň nadnárodná

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, výmena skúseností

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

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

Úroveň nadnárodná

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, výmena skúseností

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
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Leader na Považí, Športom k zdraviu - vonkajšie fitness, Bačovanie v Karpatoch

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou

(/resources/prv20142020/fotobefore
/140_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)

© 2015 NSRV SR, Všetky práva vyhradené.

5. 10. 2018, 11:35

