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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

MAS Gemer - Rožňava
Rožňava
Košický

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Gemer - Rožňava
územie MAS Gemer - Rožňava, 14 obcí
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2313893,33

€

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

1186946

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Ciele projektu

Hlavnou náplňou stratégie CLLD MAS je zvýšenie kvality života vo vidieckych regiónoch, rozvoj
mestsko-vidieckych vzťahov a verejných služieb. Prostredníctvom mobilizácie, zvýšenia kvality a
zviditeľnenia prírodného, historického a ľudského potenciálu územia MAS zvýšiť atraktívnosť regiónu a
kvalitu služieb cestovného ruchu. Rozvíjať vidiecky cestovný ruch a podporiť prenos znalostí a inovácií
medzi farmármi, prepojiť poľnohospodárstvo a cestovný ruch. Zatraktívniť ponuku regiónu o kvalitné a
Cieľ č. 1:
Prilákať turistov do regiónu a udržať ich tu čo najdlhšie mobilizovaním, skvalitnením, dobudovaním a
zviditeľnením prírodného, historického a ľudského potenciálu územia MAS za účelom skvalitnenia
služieb a atraktívnosti regiónu.
Cieľ č. 2:
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

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

Vložte logo

(/resources/prv20142020

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

29566

Rozloha

274,29

km2

Hustota obyvateľstva

107,79

obyv./km2

Počet obcí

14

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Rožňava, Betliar, Bôrka, Brzotín, Čučma, Drnava, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kováčová, Kružná, Lipovník,
Lúčka, Pača

Z toho mestá
Rožňava

Administratívne zaradenie - okres

Rožňava

Administratívne zaradenie - kraj

Košický

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Nataša Vjesztová

Sídlo kancelárie MAS
Námestie baníkov 16/32, 048 01 Rožňava
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Manažér MAS
Meno

Ján Rusňák

Tel.

+421905413858

Mobil

+421905413858

Fax
Email

jan.rusnak@centrum.sk

Web stránka MAS

Komunikácia v jazyku

slovensky, maďarsky, anglicky

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie MAS Gemer-Rožňava tvorí mesto Rožňava a 13 susediacich obcí z okresu Rožňava. Toto vymedzenie oblasti je v súlade so
stratégiou, ktorú chce komunita uskutočňovať a zároveň je stratégiou odôvodnené. Rožňava tvorí v tomto území prirodzené centrum služieb
cestovného ruchu a poskytuje základnú infraštruktúru a východisko pre návštevníkov tohto regiónu, ktorý ponúka viacero turistických atraktivít.
Zároveň je centrom služieb pre obyvateľstvo žijúce v regióne.

Strategický cieľ stratégie
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Strategické ciele sú konkretizáciou vízie a stanovujú sa na obdobie do roku 2023.
Strategický cieľ č. 1:
Prilákať turistov do regiónu a udržať ich tu čo najdlhšie mobilizovaním, skvalitnením, dobudovaním a zviditeľnením prírodného, historického a
ľudského potenciálu územia MAS za účelom skvalitnenia služieb a atraktívnosti regiónu.
Strategický cieľ č. 2:

Strategické priority definované v stratégií
Priorita 1: Atraktívnosť regiónu
Na dosiahnutie priority sú definované nasledovné špecifické ciele:
Špecifické ciele:
1. Vytvorenie nových atraktívnych programov pre návštevníka regiónu na min. 3 dni s ponukou komplexných služieb.
2. Vytvorenie niekoľkých produkčno-spotrebiteľských a služby vykonávajúcich reťazcov – sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky.

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
1. Podopatrenie 4.2 PRV Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, 116 200,EUR.
2. Podopatrenie 6.4 PRV Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, 315 580,- EUR.
3. Podopatrenie 7.5 PRV Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a drobnej infraštruktúry
cestovného ruchu, 238 210,- EUR.

Opatrenia IROP – základná alokácia
Špecifický cieľ 5.1.1 IROP:
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, 325 000,- EUR.
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb a družstiev, 536 000,- EUR.
Špecifický cieľ 5.1.2 IROP:

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov
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Názov projektu
-

Partneri projektu
-

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
-

Partneri projektu
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-

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

zachovanie kultúrneho dedičstva,

Úroveň nadnárodná

kultúrno-spoločenské aktivity

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

zachovanie kultúrneho dedičstva, podpora podnikateľského sektora v oblasti CR, podpora sp

Úroveň nadnárodná

kultúrno-spoločenské aktivity, propagácia regiónu v rámci CR

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

(/resources/prv20142020/fotoafter
/129_4.jpg)
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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)
© 2015 NSRV SR, Všetky práva vyhradené.

9. 10. 2018, 10:21

