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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina Chopok juh
Brezno
Banskobystrický

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia CLLD MAS Chopok juh
Jarabá, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Horná Lehota, Dolná Lehota, Podbrezová, Nemecká, Jasenie, Pred
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

1778607,71

€

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

1285027,62

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Predmet projektu

MAS Chopok juh prostredníctvom svojich aktivít nasmeruje región k ekonomickému rastu a k tvorbe
pracovných miest pomocou podpory súkromného a občianskeho sektora prevyšujúceho podporu
verejného sektora, a tak dosiahne zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok svojich obyvateľov
vo vidieckom priestore. Územie má víziu patriť medzi ekonomicky stabilné, s kvalitnou ponukou
produktov vidieckeho cestovného ruchu, s rozvíjajúcim sa podnikateľským sektorom s dôrazom na

Ciele projektu

Zlepšenie vzťahu medzi verejným a súkromným sektorom v území, zvýšenie udržateľnosti súkromných
a verejných služieb a infraštruktúr
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Efektívny chod MAS a implementácie stratégie
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 Chopok juh
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

(/resources/prv20142020
/data/5a1b5219071ca792dd73405a4cc46137.jpg

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

32057
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Rozloha

425,7

Hustota obyvateľstva

75,3

Počet obcí

11

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Jarabá, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Horná Lehota, Dolná Lehota, Podbrezová, Nemecká, Jasenie, Predajná, Ráztoka, Mesto Brezno

Z toho mestá
Brezno

Administratívne zaradenie - okres

Brezno

Administratívne zaradenie - kraj

Banskobystrický

Identifikácia MAS
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Elena Kordíková

Meno štatutárneho zástupcu

Sídlo kancelárie MAS
Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Manažér MAS
Meno

Miroslav Žabka

Tel.

0904607508

Mobil

0904607508

Fax
Email

miroslav.zabka@gmail.com

Web stránka MAS

www.maschopokjuh.eu

Komunikácia v jazyku

Slovenský, Anglický

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie MAS Chopok juh sa nachádza na území Mikroregiónu Chopok Juh a v okrese Brezno. Územie je dobre napojené na nadregionálne
siete a priľahlé lokality. Prístup je vlakom z Banskej Bystrice, alebo Brezna so zástavkami Nemecká, Dubová, Predajná, Lopej a Podbrezová.
Autobusom, alebo autom z Banskej Bystrice či Brezna cestou I/66. Z liptovskej strany sedlom Čertovice štátnou cestou I/72.
Región je svojimi prírodnými krásami a danosťami priam predurčený pre turistiku, cestovný ruch a aktívny oddych. Na území sú štyri hlavné
strediská cestovného ruchu a to: Chopok južná strana so Srdiečkom, Tále, Čertovica a Krpáčovo. Služby cestovného ruchu poskytujú

Strategický cieľ stratégie
Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu a zlepšenie kvality života prostredníctvom zlepšovania životných podmienok obyvateľov obnovou a
rozvojom obcí a zefektívnenia priemyselného potenciálu a služieb poskytovaných v regióne, podpora silnejších verejných služieb
zamestnanosti a podpora rovnosti medzi mužmi a ženami prostredníctvom nástrojov na zosúladenie pracovného a rodinného života.

Strategické priority definované v stratégií
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Podpora rastu konkurencieschopnej produkcie a vybraných služieb mikroregiónu Chopok juh
Podpora súkromného sektora s cieľom zvyšovať zamestnanosť v mikroregióne, projektov zosúlaďovania rodinného a pracovného života
pomocou podpory tvorby flexibilných pracovných miest u začínajúcich podnikateľov a podnikateľov s novými inovatívnymi projektmi
Animačná činnosť MAS

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych trhov
Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.2 Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
5.1.1.Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
-
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Partneri projektu
-

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
-

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, ....
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Úroveň národná

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, cestovný ruch

Úroveň nadnárodná

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, cestovný ruch

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, cestovný ruch

Úroveň nadnárodná

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, cestovný ruch

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
MAS Chopok juh
Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Chopok juh 2007-2013 - 250419,00 EUR
MAS Chopok juh – LAG BaranjaTourism and LEADER Knowledge Exchange betweenCroatia and Slovak Republic - 39956,00 €
Opatrenie 3.2 B - Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B
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)
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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)
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