
 

 

     

         

Názov projektu:  

Animácia stratégie MAS HORNÁ TOPĽA 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
Opatrenie: č. 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 
Podopatrenie: č. 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 
Číslo výzvy: 27/PRV/2018 
Kód projektu: 309191N879 
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra  http://www.apa.sk  
 
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu „Animácia stratégie MAS HORNÁ TOPĽA“ je podpora efektívnej 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNÁ TOPĽA (v súlade so 

schválenou stratégiou CLLD “Horná Topľa – Bohatstvo v Krajine, Bohatstvo v Ľuďoch“ – priorita 4 

Kvalita ľudských zdrojov a manažment územia a špecifickým cieľom 4.2). 

 

Očakávanými výsledkami projektu a definovanými oprávnenými aktivitami je projekt v súlade s PRV 

SR 2014 – 2020, opatrením 19., podopatrením 19.4, fokusovou oblasťou 6B Podpora miestneho 

rozvoja vo vidieckych oblastiach, nakoľko hlavné aktivity projektu „Animačné náklady MAS 

v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD“ a „Výdavky súvisiace s animáciami v rámci dodatočnej 

alokácie“ zahŕňajú činnosti akými sú: 

1. Propagácia a informovanie o dotknutej oblasti  a výsledkoch stratégie CLLD; 

2. Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi v rámci PRV SR 2014-2020 a/alebo IROP – pre 

členov MAS a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely 

rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; 

3. Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri 

príprave žiadostí v rámci PRV SR 2014-2020 a/alebo IROP. 

 

Cieľová skupina: členovia MAS a široká verejnosť z územia MAS 

Miesto realizácie: územie MAS  

Merateľným ukazovateľom projektu je počet vybraných MAS s cieľovou hodnotou „1“ a počet 

obyvateľov, ktorých pokrývajú MAS s cieľovou hodnotou „51 224“. 

 

Trvanie projektu: 12/2017 – 12/2023 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 98 000,00 EUR. 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 98 000,00 EUR. 



 

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE 

Spolufinancovaný fondom: „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje 

do vidieckych oblastí.“ 


