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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.
Medzilaborce
Pršovský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

MAS LABOREC:VIDIEK PRE MESTO-MESTO PRE VIDIEK
Medzilaborce
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

2655149,95

€

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

1912360,00

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

04 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

30 . 10 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Prostredníctvom opatrení v rámci priorít „naštartovať a zintegrovať“ v „malých miestnych ekonomikách“
na relatívne malom území v partnerstve všetkých zapojených sociálno-ekonomických subjektov procesy
smerujúce k pozitívnym zmenám vo všetkých sektoroch týchto ekonomík, a tým zabezpečiť priaznivé
prostredie s dopytom po vzniku nových diverzifikovaných a kreatívnych činností generujúcich pracovné
miesta, využívajúc pri tom najmä endogénny potenciál.
Vízia, strategický cieľ, vrátane špecifických cieľov, boli stanovené na základe výstupov zo syntézy
analytických údajov. V rámci intervenčnej logiky priamo nadväzujú na silné stránky a príležitosti
definované v SWOT analýze premietnuté do identifikovaných potrieb, priorít a opatrení. Vo väzbe na
strategický cieľ a víziu je ambíciou MAS postupnými krokmi – prostredníctvom správne
„marketingovaných“ cielene nasmerovaných integrovaných investícií do inovácií, pri využití najmä
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 LABOREC, o.z.
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

(/resources/prv20142020
/data/10f305dee6894b7a2e8d03402611ec12.png

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

13272

Rozloha

517,918

Hustota obyvateľstva

25,63

Počet obcí

28

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny Brod, Medzilaborce, Ňagov, Oľka, Olšinkov, Palota, Radvaň n/L,
Repejov, Rokytovce,
Roškovce, Sukov, Svetlice, Valentovce, Volica, Výrava, Zbojné, Zbudská Belá, Havaj, Malá Poľana, Miková, Vladiča, Rokytov pri Humennom

Z toho mestá
Medzilaborce

Administratívne zaradenie - okres

Medzilaborce

Administratívne zaradenie - kraj

Prešovský

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Adrian Kaliňak

Sídlo kancelárie MAS
Krásny Brod 69, 068 01
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Manažér MAS
Meno

Mgr. Juraj Štofa

Tel.

+421577321496

Mobil

+421903903099

Fax

+421577321496

Email

mas.laborec@gmail.com

Web stránka MAS

http://www.laborecko.net/mas_01.htm

Komunikácia v jazyku

slovenskom

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie MAS LABOREC sa rozprestiera celkovo na 51791,8ha v katastroch 28 obcí troch okresov, a to okresu Medzilaborce, Stropkov a
Humenné nachádza sa na severo-východe Prešovského samosprávneho kraja a jeho severná hranica tvorí štátnu hranicu s Poľskom.
Najväčšia časť územia MAS LABOREC sa rozkladá na území okresu Medzilaborce, ktorý patrí k najmenším okresom PSK.

Strategický cieľ stratégie
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Do roku 2023 zlepšiť kvalitu života obyvateľov vytvorením atraktívneho prostredia zabezpečujúceho priaznivé podmienky pre rast
konkurencieschopnej lokálnej ekonomiky

Strategické priority definované v stratégií
Priorita 1: DIVERZIFIKÁCIA A INOVÁCIE V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH
Špecifický cieľ: Investíciami do environmentálne prijateľných inovácií zavádzaných do výrobných a technologických procesov, postupov a s
tým súvisiacich služieb a výrobkov vytvoriť do roku 2023 priaznivé prostredie s efektívnejším využívaním vnútorného potenciálu, ktoré vyvolá
nový dopyt po ďalších inovatívnych a kreatívnych službách, činnostiach, produktoch a výrobkoch.
Priorita 2: KVALITNÉ SLUŽBY PRE VŠETKÝCH

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Priorita 1: DIVERZIFIKÁCIA A INOVÁCIE V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH
Opatrenie: 1.1 Efektívnymi investíciami vytváranie podmienok pre vznik lokálneho potravinového systému (so zameraním na
poľnohospodársku prvovýrobu)
Cieľ opatrenia: Diverzifikáciou činností rozšíriť poľnohospodársku produkciu
Opatrenie: 1.2 Efektívnymi investíciami vytváranie podmienok pre vznik lokálneho potravinového systému (so zameraním na spracovanie

Opatrenia IROP – základná alokácia
Priorita 1: DIVERZIFIKÁCIA A INOVÁCIE V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH
Opatrenie: 1.5 Podpora existujúcich a vzniku nových podnikateľských subjektov s dôrazom na nové prístupy inovatívnosť a kreatívnosť
Cieľ opatrenia: Inovatívnymi a kreatívnymi činnosťami podporiť a zhodnotiť výstupy poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej výroby
Opatrenie: 1.6 Vytváranie produkčno – spotrebiteľských reťazcov na miestnej úrovni a podpora integrácie inovatívnych produktov do týchto
reťazcov

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

23. 10. 2018, 13:34

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

8 z 11

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=47

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 klutúrneho dedičstva, ochrana životného prostredia, rozvoj vidieka, kvalita ľudských zdrojov

Úroveň nadnárodná

-

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 klutúrneho dedičstva, ochrana životného prostredia, rozvoj vidieka, kvalita ľudských zdrojov

Úroveň nadnárodná

-

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
„V Partnerstve a s jasnou stratégiou“

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.
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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)

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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