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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Okres

Kežmarok

Kraj

Prešovský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

SPIŠ - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti
územie MAS Spiš
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

2469864,57

€

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

1177726,87

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

01 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 10 . 2023

Predmet projektu

Predmetom projektu je prostredníctvom implementácie stratégie CLLD riešiť najpririoritnejšie potreby
územia MAS Spiš v týchto oblastiach: poľnohospodárstvo a zamestnanosť, vidiecky cestovný ruch,
technická infraštruktúra, spolupráca a partnerstvá.

Ciele projektu

Zlepšenie kvality života obyvateľov v území, prostredníctvom rozvoja zamestnanosti v kontexte rozvoja
poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu a podnikania, ako aj zlepšenia technickej a sociálnej
infraštruktúry za predpokladu zachovania kvality environmentu a kultúrno- historického dedičstva.

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

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

32458

Rozloha

269,66

km2

Hustota obyvateľstva

120,37

obyv./km2
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13

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Abrahámovce,Holumnica, Hradisko, Huncovce, Ihľany, Kežmarok,Ľubica, Malý Slavkov, Toporec, Tvarožná, Vlkovce, Vlková, Žakovce

Z toho mestá
Kežmarok

Administratívne zaradenie - okres

Kežmarok

Administratívne zaradenie - kraj

Prešovský

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ladislav Oravec

Sídlo kancelárie MAS
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059 73 Žakovce 55

Manažér MAS
Meno
Tel.

Ing.Jozef Kovalčík
+421948118654

Mobil

0905391490

Fax

0524592108

Email

ozspis@gmail.com

Web stránka MAS

www.masspis.sk

Komunikácia v jazyku

slovenskom

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš sa nachádza v juhozápadnej časti Prešovského kraja v okrese Kežmarok. Kataster
združenia s rozlohou
269,66 km² sa rozprestiera v Popradskej kotline, v západnej časti Levočských vrchov s počtom obyvateľov 32 458 , čo predstavuje hustotu
obyvateľov 120,37 na km². Samotné územie združenia obkolesujú prírodné dominanty Slovenska, zo severu je to Tatranský národný park a
Pieninský národný park, z juhu je to Slovenský raj. Súčasťou nášho územia je aj kráľovské mesto Kežmarok. V blízkosti nášho územia sa

Strategický cieľ stratégie
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Zlepšiť kvalitu života obyvateľov v území, prostredníctvom rozvoja zamestnanosti v kontexte rozvoja poľnohospodárstva, vidieckeho
cestovného ruchu a podnikania, ako aj zlepšenia technickej a sociálnej infraštruktúry za predpokladu zachovania kvality environmentu a
kultúrno- historického dedičstva.

Strategické priority definované v stratégií
Prostredníctvom logického triedenia slabých stránok zo SWOT boli diagnostikované, identifikované a prehodnocované a formulované
jednotlivé problémy. Po ich následnej prioritizácii sa problémy podarilo chronologicky usporiadať.
Identifikované problémy boli ďalej podrobené analýze príčinnonásledkových vzťahov. Po detailnom rozbore problémov a ich opätovnom
prehodnotení (tvorba stromu problémov) boli analýzy problémov preklápané do cieľov.
Proces bol realizovaný v rámci zásad relevantnosti, reálnosti, špecifickosti, merateľnosti, konkrétnosti a aktuálnosti.

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 1.1.1 Podpora na začatie podnikania mladých farmárov - 100 000 €.
Opatrenie 1.2.1 Podpora projektov inštitúcií a organizácií realizujúcich aktivity celoživotného vzdelávania v území zameraného na
poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj - 10 000 €
Opatrenie 1.3.1 Podpora začínajúcich malých rodinných fariem a subjektov sociálnej ekonomiky, zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj

Opatrenia IROP – základná alokácia
Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 1.4.1 Vybudovanie odbytového centra pre poľnohospodársku produkciu územia – trhové miesto - 80 000 €.
Opatrenie 1.6.1 Podpora podnikateľských subjektov územia zabezpečením technickej, technologickej a priestorovej základne podnikov - 303
262,39 €

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, cestovný ruch, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, region

Úroveň nadnárodná

zachovanie kultúrneho dedičstva, cestovný ruch, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, region

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, cestovný ruch, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, region

Úroveň nadnárodná

zachovanie kultúrneho dedičstva, cestovný ruch, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, region

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
Od produktov k zážitkom - 01/2012 – 12/2012
Rozvoj regionálneho turizmu s využitím miestnych zdrojov v oblastiach Estónska NorthHarju, Litvy SUDUVA, Poľska KOLD a Slovenska SPIŠ
- 01/2012 – 09/2014
Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami - 05/2013 – 12/2014
Tradičný kroj na Spiši - 06/2014
Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.
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Fotografie projektu - pred realizáciou

(/resources/prv20142020/fotobefore

Fotografie projektu - po realizácii

(/resources/prv20142020/fotoafter
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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.
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