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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno

Tatry - Pieniny LAG

Okres

Kežmarok

Kraj

Prešovský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Od Tatier k Dunajcu
Tatranská Javorina, Ždiar, Bušovce, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Jurské, Krížová Ves, Lechnica, Le
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

2653304,29

€

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

1982000,00

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Predmet projektu

Predmetom projektu je implementácia stratégie CLLD Tatry – Pieniny LAG, a teda zabezpečenie
ekonomického a sociálneho rozvoja územia za predpokladu zlepšenia kvality životného prostredia a
zachovania prírodných, historických a kultúrnych hodnôt. Plán implementácie opatrení rozvoja územia
bol navrhnutý a zostavený na základe dôkladnej analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia územia,
zhodnotenia možností a identifikácie potrieb rozvoja územia.

Ciele projektu

Cieľom stratégie CLLD je zlepšiť ekonomický a sociálny rozvoj a zvýšiť konkurencieschopnosť územia
prostredníctvom využívania endogénnych zdrojov a aktívneho zapájania aktívnych obyvateľov do
rozhodovania o smere a rozvoji územia. Občianske združene bude pri svojom rozvoji ťažiť zo svojich
silných stránok s cieľom využiť príležitosti a eliminovať ohrozenia.
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

Tatry - Pieniny LAG
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

(/resources/prv20142020
/data/df8cc36e1353e02ec71f70175c7b6d43.png

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

34534

Rozloha

511,02

Hustota obyvateľstva

67,58

Počet obcí

30

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Tatranská Javorina
Ždiar
Bušovce
Červený Kláštor
Havka

Z toho mestá
Spišská Belá
Spišská Stará Ves

Administratívne zaradenie - okres

Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad

Administratívne zaradenie - kraj

Prešovský

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Ján Kurňava

Sídlo kancelárie MAS
Mestský úrad, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves 061 01
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Manažér MAS
Meno

Mgr. Petra Kovářová

Tel.

0917883465

Mobil

0917883465

Fax

0917883465

Email

petrakvv@gmail.com

Web stránka MAS

www.tatry-pieniny.com

Komunikácia v jazyku

slovenský

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie MAS Tatry – Pieniny LAG sa nachádza v severozápadnej časti Prešovského kraja, kde zasahuje do okresov Poprad, Kežmarok, Stará
Ľubovňa a jeho severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskou republikou. Rozprestiera sa v nádhernom prírodnom prostredí a zasahuje do
dvoch najvýznamnejších národných parkov Slovenska, ktorými sú TANAP a PIENAP. Územie tvorí 30 samospráv na 33 katastrálnych
územiach s rozlohou 511,02 km2, na ktorom k 31.12.2014 žilo 34 534 obyvateľov s hustotou osídlenia 67,58 obyvateľa na km2. V území sa
nachádzajú dve mesta Spišská Belá a Spišská Stará Ves. Územie sa nachádza na severe Slovenska, ohraničujú ho na západe Vysoké Tatry,

Strategický cieľ stratégie
Do roku 2023 vytvoriť z územia príťažlivé miesto pre domácich a zahraničných turistov, so špecifickou ponukou zážitkového cestovného ruchu,
s rozvinutým poľnohospodárstvom, kvalitnými podmienkami na život a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj založený na kvalitných ponukách a
službách, smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti na lokálnej a regionálnej úrovni.

Strategické priority definované v stratégií
Priorita č. 1. Zveľadené územie s dobrou dopravnou dostupnosťou, pokryté technickou infraštruktúrou a s kvalitnými podmienkami na život.
Priorita č. 2 Prosperujúce poľnohospodárstvo s ponukou kvalitných regionálnych produktov.
Priorita č. 3 Známe a turisticky obľúbené územie s rekreačnou a turistickou infraštruktúrou, kvalitnými službami cestovného ruchu a rozvinutým
podnikateľským sektorom.
Priorita č. 4 Efektívna činnosť MAS

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
A 1.1 Upravené verejné priestranstvá a kvalitná technická infraštruktúra - 375 000,00
A.2.1 Rozvinutá poľnohospodárska prvovýroba - 55 000,00
A.2.2 Podporené poľnohospodárske výrobky - 55 000,00
A.2.3 Malé rodinné farmy - 15 000,00
A.3.1 Vhodné podmienky pre rozvoj rôznych druhov cestovného ruchu - 90 000,00

Opatrenia IROP – základná alokácia
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B.1.1 Bezpečná a plynulá doprava /zlepšenie podmienok pre dopravu obyvateľov do a zo zamestnania alebo k verejným službám; súvisiaca
infraštruktúra; nákup vozidiel) - 130 000,00
B.1.2 Kvalitné sociálne a komunitné služby - 127 000,00
B.3.1 Rozvinutý podnikateľský sektor orientovaný najmä na cestovný ruch, schopný reagovať na požiadavky trhu /vznik, podpora mikro a
malých podnikov, podpora marketingových aktivít/ - 450 000,00

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
irelevantné

Partneri projektu
irelevantné

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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irelevantné

Partneri projektu
irelevantné

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

rozvoj cestovného ruchu, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, sieť

Úroveň nadnárodná

rozvoj cestovného ruchu, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, sieť

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

rozvoj cestovného ruchu, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, sieť

Úroveň nadnárodná

rozvoj cestovného ruchu, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, sieť

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
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V roku 2014 sa MAS ako partner podieľala na realizácii projektu z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 opatrenie 4.2. vykonávanie
projektov spolupráce s názvom „ Po stopách ľudových tradícii pod Tatrami“, ktorý bol financovaný vo výške 75 600 €.

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou

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)
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)
© 2015 NSRV SR, Všetky práva vyhradené.
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