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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina TOPOĽA, o. z.
Svidník
Prešovský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

„MAS TOPOĽA – meníme sny na skutočnosť“
Brezov, Dukovce, Fijaš, Giraltovce, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lascov, Lúčka, Lužany pri T
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2.011.847,00

€

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

846.720,00

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

04 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Ciele projektu

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou na území MAS Topoľa bola spracovaná ako
ucelený súbor operácií, účelom ktorého je plniť stanovené ciele a uspokojovať miestne potreby

Pre všestranný rozvoj územia MAS Topoľa bol stanovený nasledovný strategický cieľ, ktorého
naplnením sa uskutočnia očakávania obyvateľov a návštevníkov územia.
„Zvýšenie kvality života využívaním prírodných a vytvorených podmienok, všestrannou spoluprácou a
partnerstvom, rozvojom služieb najmä vo vidieckom turizme s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj
životného prostredia a tvorbu ľudských zdrojov na území MAS Topoľa“.
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

TOPOĽA
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

(/resources/prv20142020
/data/6be53a8cd248ac9da37fc0d5f65cd09e.png

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

12339

Rozloha

156,17

km2
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Hustota obyvateľstva

78,82

Počet obcí

21

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Brezov, Dukovce, Fijaš, Giraltovce, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lascov, Lúčka, Lužany pri Topli, Marhaň, Matovce, Mičakovce,
Okrúhle, Radoma, Soboš, Štefurov, Valkovce, Železník, Želmanovce

Z toho mestá
Giraltovce

Administratívne zaradenie - okres

Bardejov, Svidník

Administratívne zaradenie - kraj

Prešovský kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Mikuláš Mašlej
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Sídlo kancelárie MAS
Dukelská 57/64, Giraltovce, 087 01

Manažér MAS
Meno

Daniela Bednárová, Ing.

Tel.

0905259365

Mobil

0905259365

Fax

0547365131

Email

bednarovadanka@gmail.com

Web stránka MAS

www.mastopola.giraltovce.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský jazyk

Vložte mapu územia MAS

23. 10. 2018, 14:31

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

6 z 11

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=148

Stručný popis územia MAS
Prírodné podmienky:
Mikroregión MAS TOPOĽA sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska a pozostáva z 20 obcí a jedného mesta nachádzajúcich sa v
južnej a juhozápadnej časti Nízkych Beskýd. Územie je pestré a členité vychádzajúce z nížinatých častí do pahorkatín.
Geomorfologicky územie sa rozprestiera v malebnej zvlnenej krajine Nízkych Beskýd, ktoré sú krajinnou oblasťou subprovincie vonkajších
východných Karpát (provincia Karpatskej podsústavy) a sú jeho najužšou a najnižšou časťou. Z východnej časti zasahuje do územia

Strategický cieľ stratégie
Pre všestranný rozvoj územia MAS Topoľa bol stanovený nasledovný strategický cieľ, ktorého
naplnením sa uskutočnia očakávania obyvateľov a návštevníkov územia.
„Zvýšenie kvality života využívaním prírodných a vytvorených podmienok, všestrannou spoluprácou a
partnerstvom, rozvojom služieb najmä vo vidieckom turizme s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj
životného prostredia a tvorbu ľudských zdrojov na území MAS Topoľa“.

Strategické priority definované v stratégií
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Na základe strategického cieľa boli stanovené nasledovné špecifické ciele:
Špecifický cieľ č. 1
Percentuálne zvýšenie zamestnanosti vytvorením nových pracovných príležitostí a aktivít štátu v
sociálnej politike a zamestnanosti
Špecifický cieľ č. 2

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do
energie z obnoviteľných zdrojov energie
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.1 A Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
5.1.1 B Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s
riadením uskutočňovania stratégií CLLD
5.1.2 A Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
nerelevantné
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Partneri projektu
nerelevantné

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
nerelevantné

Partneri projektu
nerelevantné

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

nerelevantné

Úroveň nadnárodná

nerelevantné

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

Úroveň nadnárodná

zachovanie kultúrneho dedičstva

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
MAS TOPOĽA nerealizovala v predchádzajúcom období žiadny projekt na princípe LEADER

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou
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Fotografie projektu - po realizácii

(/resources/prv20142020/fotoafter
/148_2.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)
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