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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

OZ " Partnerstvo pre MAS Turiec"
Martin
Žilinský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Spoločne za rozvoj Turca
Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Folkušová, Horný Ka
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

2108644,00

€

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

1060000,00

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom projektu je jednoznačne rozvoj Turca. Našou ambíciiou je zlepšiť podmienky pre život na
územíí MS Turiec. Obyvaťelia budú mať prácu, podniky v oblasti výroby a služieb budú využívať
regionálne zdroje na produkciu vysokokvalitných výrobkov o ktoré je na trhu záujem. Miestny farmári
budú zásobovať obyvaťeľov regiónov vysokokvalitnými domácimi potravinami. Služby obyvateľom a
návštevníkom bude poskytované na vysokej úrovni. Región dokonale využije svoj prírodný, kultúrny a
Zlepšenie kvality života obyvaťeľov a návštevníkov regiónu, rast konkurencie schopnosti
prostredníctvom podpory podnikania založeného na využívaní zdrojov územia pri súčasnom zavádzaní
inovatívnych technológií a výrobných postupov, rozvojom spolupráce na všetkých úrovniach. Cieľom je
taktiež skvalitňovanie služieb, rozvoj cestovného ruchu, podpora aktivít komunitného charakteru a
zvyšovanie atraktivity územia.
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 Turiec\\\"
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

75634

Rozloha

537,955

km2

Hustota obyvateľstva

104,595

obyv./km2
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33

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
1.Belá - Dulice, 2.Benice, 3.Blatnica, 4. Bystrička, 5.Ďanová, 6.Diaková, 7.Dolný Kalník,8. Dražkovce, 9.Folkušová, 10.Horný Kalník,
11.Karlová, 12. Kláštor pod Znievom,13. Košťany nad Turcom, 14. Laskár- Valentová, 15. Ležiachov, 16. Mesto Martin, 17. Necpaly, 18.
Príbovce, 19. Rakovo, 20. Sklabiňa, 21.Sklabinský Podzámok, 22. Slovany, 23. Socovce, 24. Trebostovo, 25. Trnovo, 26. Turčiansky Ďur,
27.Turčiansky Peter, 28. Turčianska Štiavnička, 29. Turčianske Jaseno, 30. Valča, 31. Vrícko, 32. Záborie, 33. Žabokreky

Z toho mestá
Mesto Martin

Administratívne zaradenie - okres

Martin

Administratívne zaradenie - kraj

Žilinský kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Mgr. Martin Kalnický

Sídlo kancelárie MAS
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OZ \\\" Partnerstvo pre MAS Turiec\\\"
Trebostovo164/98
03á 41 Trebostovo

Manažér MAS
Meno

PaedDr. Mária Uličná

Tel.

0915828254

Mobil

0915828254

Fax
Email

turiecmas@gmail.com

Web stránka MAS

www.mas-turiec.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Ůzemie sa nachádza v Turčianskej kotline a tvoria ho takmer všetky obce Turca. Vyznačuje sa troma lyžiarskymi strediskami, veľkým počtom
cyklotrás a značenýcmi turistickými chodníkmi. Na území Turca sa vyskytuje veľký počet pamätihodností, kultúrnych pamiatok a v meste
Martin aj Vysoká škola. Z Turca pochádza nemalý rad významných rodákov a dejateľov. Registrujeme však nízku konkurenciu v oblasti
poľnohospodárstva a spracovania poľnohosp. produktov. Taktiež propagácia regiónu je na nízkej úrovni a absentuje kvalita služieb
infraštruktúry cestovného ruchu. Územie Turca má nesmierny potenciál, ktorý mienime využiť a sprístupniť toto územie obyvateľom blízkeho i

Strategický cieľ stratégie
Zlepšenie kvality života obyvaťeľov a návštevníkov regiónu a rast konkurencieschopnosti prostredníctvom podpory podnikania založeného na
využívaní zdrojov územia pri súčasnom zavádzaní inovatívnych technológií a výrobných postupov, rozvojom spolupráce na všetkých
úrovniach, zvyšovanie atraktivity a bezpečnosti obcí a miest, podpora aktivít komunitného charakteru vrátane starostlivosti o sociálne
odkázaných občanov, rozvojom cestovného ruchu a súviasiacich aktivít, to všetko pre rešpektovaní pravidiel ochrany životného prostredia.

Strategické priority definované v stratégií
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Priorita č.1 Cestovný ruch, ochrana prírodného. kultúrneho a historického potenciálu Turca
Priorita č.2 Rozvoj podnikateľských aktivít využívajúcich miestne zdroje
Priorita č.3. Naše obce
Priorita č.4 Efektívna činnosť MAS

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Alokácia PRV 1 060 000,00 Eur
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
4.2 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do

Opatrenia IROP – základná alokácia
Alokácia IROP 1 048 644,00 Eur
5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
5.1.2 Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
5.1.2 Sociálne služby a komunitné služby
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
Spoluprácu zatiaľ len plánujeme s okolitými MASkami Žilinského kraja.
Potencionálni partneri - MAS Terchovská Dolina, MAS Dolný Liptov, MAS Biela Orava
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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
Zatiaľ nie

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

zachovanie kultúrneho dedičstva, propagácia tradičných výrobkov

Úroveň nadnárodná

propagácia tradičných výrobkov

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, propagácia tradičných výrobkov

Úroveň nadnárodná

zachovanie kultúrneho dedičstva, propagácia tradičných výrobkov

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
nerealizovali

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)
© 2015 NSRV SR, Všetky práva vyhradené.
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