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Podajme si ruky - MAS LEV o.z. na LeaderFESTe 2011 v ŠTRAMBERKU

V dňoch 17. – 18. 5. 2011 sa
v historickom českom
mestečku
Štramberk, ležiacom v moravsko –
 Výberová komisia
slezskom kraji, konal už druhý ročník
medzinárodnej konferencie s názvom
 Zelená dovolenka v MAS Leaderfest 2011. Išlo o stretnutie
reprezentantov miestnych akčných
skupín a iných účastníkov rozvoja
vidieka z EÚ, ktorí používajú metódu
Leader alebo pripravujú túto metódu
do praxe, aby tak prispeli k rozvoju
svojich vidieckych oblastí. Celkovo
Leaderfest navštívili zástupcovia
Miestnych akčných skupín z 13 krajín
(Slovensko, Poľsko, Litva, Lotyšsko,
Estónsko, Maďarsko, Bulharsko,
Srbsko, Macedónsko, Francúzsko,
Taliansko, Škótsko a Česká republika).
Aj naša miestna akčná skupina
Predseda:
dostala pozvánku na toto zaujímavé
Ing. Andrea Hradiská
podujatie a poctila ho svojou účasťou.
tel.:
+ 421 53 4699 066
Dvojdňový program a maratón premobil:
+421 903 641 645
zentácií sa začal slávnostným otvoree-mail:
hradiska@maslev.sk
ním na námestí. Odtiaľ kroky účastníkov viedli na rôzne tematicky
Manažér MAS:
i obsahovo zamerané prednášky. Tie
Ing. Katarína Pjatáková
sa konali v jednotlivých historicko pjatakova@maslev.sk
kultúrnych strediskách mesta, ktoré si
Administratívny asistent:
týmto spôsobom mohli účastníci aj
Ing. Zuzana Šínová
prezrieť. Organizátori všetko precízne
Účtovník:
pripravili mysleli na všetky detaily.
Ing. Jana Iľašová

Prvý deň Leaderfestu bol rozdelený na celodenné workshopy, kultúrne
programy, trhy regionálnych produktov a iné zaujímavosti samotného
mestečka (napr. Štramberkská trúba,
Múzem Z. Buriana, Múzeum Biblií,
Jaskyňa Šipka, Arboretum, prírodná
pamiatka Kamenárka, Pivné kúpele,
Jaroňkova pekáreň atď.).

Mesto ŠTRAMBERK
je pre svoju malebnosť
nazývaný aj
„Moravský Betlehém“

Workshopy sa realizovali na šiestich
stanovištiach, kde každé obsahovalo
svoju nosnú tému, od Projektov spolupráce a Príkladov dobrej praxe
v programoch Leader, cez dokumentárne filmy vidieka v Čechách až po
Inovácie
v projektoch
Leader
a Geoparky. V každom workshope sa
vystriedalo množstvo prednášajúcich
z českých ale aj zahraničných MASiek. Cez prestávky medzi jednotlivými
blokmi sme mali možnosť ochutnať
typické
štramberské
špeciality
(Štramberské uši, Frngále,...), ale i iné
regionálne dobroty, nadchnúť sa nad
ručnou tvorbou šikovných remeselníkov, zakúpiť si výrobky s certifikátom
regionálnej značky a zhliadnuť vystúpenia folklórnych, divadelných a speváckych
súborov
na
námestí
a v miestnom kostole. Po aktívne
prežitom dni, kde sme absorbovali
množstvo zaujímavých informácií,
prišiel čas stráviť príjemné chvíle pri
spoločnej večeri. V družnej debate
a dobrej nálade sme sa presunuli na
nami vybraný raut a prežili večer plný
hudby.
Druhý deň sa niesol v duchu konferencie s názvom Leader 2014+,
ktorej sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev a centrálnych orgánov pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka. Na
nej zástupcovia Národnej siete miestnych akčných skupín Českej republiky
predstavili svoj Národný strategický
plán Leader 2014+ ako strategický
dokument, tematicky a časovo zameraný na uplatnenie metódy Leader
v rozvoji vidieka v období po roku
2013. Plán účastníci konferencie na
záver schválili. Jedinú otázku
k schváleniu mal Bc. Peter Pitoňák,
podpredseda OZ MAS LEV, o.z.
z Levoče (SR) a starosta z obce Granč
- Petrovce, ktorého zaujímalo, či víziu
daného plánu si môže osvojiť aj Slovenská republika :). Týmto odľahčením sa konferencia priblížila k svojmu
záveru a po spoločnom fotografovaní
sme sa rozlúčili s mestečkom Štramberk a jeho milými obyvateľmi.
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„Sami toho zvládneme tak málo, ale keď sa spojíme, zvládneme čokoľvek.“ Helen Keller

Fungovanie kancelárie MAS LEV o.z.
Personálne ju tvoria - manažérka, administratívna asistentka a účtovníčka, ktoré sa venujú širokému spektru rôznorodých úloh v kráľovskom území leva. Ak sa Vám na druhej strane telefónu
ozve „MAS LEV alebo masky“ dovolali ste sa správne. Podporujeme zavádzanie inovácií a realizáciu investícií plánovaných v rámci miestnej stratégie.
Cieľom našej práce je rozvoj vidieckeho regiónu, podnecovanie, podporovanie aktérov na
miestnej úrovni za účelom využitia potenciálu z dlhodobého hľadiska, čím sa zvýši aj kvalita života
obyvateľov na vidieku. Jednotlivé úlohy závisia a sú ovplyvnené procesom vyhlasovania výziev na
predkladanie projektov (doteraz bolo vyhlásených už 6. výziev). Ako môžeme pomôcť podnikateľom, ktorí sa zaoberajú ubytovaním v súkromí alebo poľnohospodárskou činnosťou (aké rekonštrukcie, do akej výšky, pri splnení akých kritérií) sú jedny z mnohých otázok, na ktoré odpovedáme. Pre
obce, ktoré sú našimi členmi sme partnermi—ide o spoluprácu pri riešení regionálnych problémov,
pri príprave rozvojových programov, pri ich samotnej realizácii
a monitoringu.
 vypracovanie zámerov
 vyhlásenie výziev
 príjem, výber a kontrola projektov
 zabezpečuje spoluprácu verejných inštitúcií,
neziskových a podnikateľských subjektov

Obr. Ing Katarína Pjatáková (manažérka)

Obr. Ing. Janka Iľašová (účtovníčka)

MANAŽÉRKA MAS LEV
ÚČTOVNÍČKA
je volený Správnou radou

zabezpečuje
účtovnú
spolu s Predsedom koordinuje a
ADMINISTRATÍVNA
evidenciu
zabezpečuje plnenie úloh
PRACOVNÍČKA
 hospodárenie s finančzúčastňuje sa jednaní
 zabezpečuje každodennú n ými pr ostried ka mi
vykonáva formálnu kontrolu
prevádzku a administratívnu a majetkom v združení
prijatých ŽoNFP
činnosť MAS LEV
 nesie zodpovednosť za
registruje ŽoNFP
 vedie evidenciu a archiváciu s p rá vn os ť ú čt ovn e j
zabezpečuje zber informácií pre  pripravuje podkladové mate- evidencie
monitoring a hodnotenie
riály na zasadnutia jednotlivých orgánov
administratívna činnosť
projekty spolupráce
















PREDSEDA MAS LEV
štatutárny orgán (volený valným zhromaždením dvojtretinovou väčšinou)
predseda združenia je zároveň predsedom Správnej rady
zvoláva a riadi zasadnutia
koná a podpisuje menom združenia navonok a samostatne
Podpisuje zmluvy a predkladá na PPA projekty (ŽoNFP) predbežne schválené
MAS LEV o.z. na čerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka

 o d bor né

Mapa MAS LEV
Rozloha: 327,91 km2

Obr. Ing. Zuzana Šínová (administratívna pracovníčka)

Obr. Ing. Andrea Hradiská (predseda) - konferencia

Výber projektov v MAS LEV
Úlohy výberovej komisie

1. Vyberá, triedi a hodnotí projekty predkladané žiadateľmi z regiónu pre účasť v
2. Zabezpečuje výber projektov, tak
jednotlivých programoch
aby boli naplnené strategické ciele
pochádzajúce z rozvojovej stratégie
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3. Predkladá výber projektov k schváleniu Programovému výboru a člen výberovej komisie MAS nesmie
hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný
prijímateľ
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„Každú minútu so zatvorenými očami strácame 60 sekúnd svetla.“

Malebné zákutia, voňavý vzduch a nekonečný výhľad
Zelená dovolenka v území MAS LEV

AGROTURISTIKA

Zopár rád ako sa robí AGROTURISTIKA:
Ponúknuť len ubytovanie dnes nestačí, hľadá sa
pridaná hodnota

Krásy nášho kraja,
ktoré potešia nielen
zrak, sluch a dušu
už dnes návštevníkom nestačia.
Ak si položíme
otázku : Ako je to u nás s vidieckymi penziónmi?
Je veľmi dôležité ZDRUŽIŤ SA a ponúknuť komplexnú ponuku agroturistiky a možnosti ubytovania sa na súkromí.
„Dalo by sa povedať, že každý sa stará len o svoj
piesok a ako vraví príslovie - každé hrable k sebe
hrabú.“
Mnoho ľudí by aj malo záujem spojiť sa, chýba
však vzájomná propagácia a prezentácia.
Cestovný ruch si vyžaduje neporušené životné
prostredie pre svoje fungovanie. Je dôležité dbať
o príjemné, ale krehké lokality, aby sme neohrozili miestnu biodiverzitu. Turisti čo čoraz náročnejší
pri vyhľadávaní a výbere svojej ekologickej dovo-

Miestni dovolenkári ešte len objavujú krásy
lokality MAS LEV—čo nie je ťažké, stačí len
otvoriť oči a pozerať sa srdcom. Vidiek láka
turistikou, cykloturistikou, letnými tábormi.
Ponúknime čosi viac širšiu paletu produktov:
zber lesných plodov,
turistické náučné chodníky, úprava nazbieraného ovocia sušením,
zaváraním,
varenie lekváru

je forma vonkajšej turistiky, ktorú prevádzkuje
farmár a slúži mu ako
vedľajší finanční zdroj k
udržaniu alebo rozšíreniu
jeho pracovnej činnosti,
výroby prírodných produktov (rastlinných alebo
živočíšnych). Turista sa
môže pohybovať po celej
farme a má tak jedinečnú
možnosť sa so všetkým
zoznámiť. Tiež si môže
priamo na farme kúpiť
produkty domácich zvierat (mlieko, tvaroh, syry,
vajcia) alebo čerstvú
zeleninu, či ovocie.

Dôležitá je podpora
kreatívnou formou od
komunikácie, cez publicitu až po aktívny prístup k návštevníkom územia
ako individualitám - vytvorí sa tak cesta k novým
turistom.
Z pohľadu efektívnejšej propagácie riešeného
územia navrhujeme celé územie regiónu MAS
LEV spojiť do výsledného produktu = komplexná
ponuka. Príťažlivosť sa zvýši formou kvalitných
tradičných a netradičných ponúk vychádzajúcich z
podmienok krajiny. Spoločná propagácia prostredníctvom FREE TIME o.z. (člen MAS LEV).

KAM CEZ VÍKEND ?
Pridaná hodnota dovoleniek a výletov
Obec Nižné Repaše - skauting tábory
Škola v prírode

Obec Dúbrava - chytanie rýb

SÚŤAŽ:
Poznáte svoj región ? Z ktorých obcí a miest kráľovského územia leva sú tieto štyri fotografie?
Odpoveď: do konca augusta 2011 na e-mail: malecova@maslev.sk (1.-3. cena - prezentačné predmety MAS LEV)
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„LEVočský región – perla Spiša ........
a sen sa stane skutočnosťou
Zaujímavosti regiónu
MAS LEV
Zaujímavé sú Levočské
vrchy so zastúpením ihličnatých lesov - smrekovcom
a jedľou tvoria túto oblasť
veľmi lákavou. Vyššie polohy majú charakter horských
lúk a brusnicových holí.
Centrom krasového územia
je roklina Lačnovského
potoka a Rajtopíky nad
obcami Harakovce a Dúbrava. 12 km dlhá Levočská
dolina s Levočským potokom dotvára charakteristický obraz prírody a je rekreačným zázemím Levoče
(vodná nádrž, lyžiarske vleky a zjazdovky, ubytovanie,
autokemping, bežecké trate,
chatová osada - turisticky
značené trasy). Bohatá flóra
a fauna dotvára príťažlivosť
scenérie. Vyvinulo sa tu
rastlinstvo pestrej druhovej
skladby z dôvodu značnej
povrchovej členitosti, výškového rozmedzia, rozdielnych klimatických podmienok.
Najbohatšia trieda
stavovcov sú vtáky. Vzácny je
chránený
bocian
čierny,
z dravcov sokol rároh, orol
skalný, krikľavý a pod..

Prírodný potenciál
v okrese Levoča je tvorený
celou paletou prírodných
krás. Okres je prevažne
hornatý až do nadmorskej
v ýš k y 1 200 m. n . m
(Smrekovica). Je obklopený
vencom hôr a to zo severu
Levočským pohorím, z východu je to pohorie Branisko
s národnou prírodnou rezerváciou Rajtopiky. Týmto
pohorím zároveň prechádza
prirodzená hranica medzi
Spišom a Šarišom. Okresom, cez vrch Brezová,
prechádza hlavné európske rozvodie Čierneho
a Baltického mora. Na severe je územie odvodňované
riekou Torysa, ktorá pramení v Levočských vrchoch
nad najsevernejšou obcou
okresu Torysky, Levočským potokom povodím
dlhým 10,5 km, prameniacim neďaleko obce Uloža.

Živočíšstvo tvoria stepné
teplomilné druhy, druhy
vysokohorského alpínskeho
pásma a takmer všetky základné biotopy tvoria súčasť územia. Z radu bezstavovcov patrí sem roháč
obyčajný, nosorožtek obyčajný, fúzač alpský, bystrušky a zriedkavo aj modlivka
zelená. Zo stavovcov sú to
salamandra škvrnitá, mlok
vrchovský. Z plazov sú jašterica zelená, slepúch lámavý, užovka stromová i užovka hladká, skokan
hnedý, ropucha obyčajná,
vretenica obyčajná a iné.
Ryby žijúce v Hornáde,
Hnilci a vo vodných nádržiach sú najmä pstruh potočný, dúhový, lipeň, jalec a
iné.

Nerastné suroviny - dekoračný kameň v meste Spišské
Podhradie (lokalita Dreveník,
firma Slovstein, SPK, Travertín) a tehliarskej hliny
v meste Spišské Podhradie.

V dolinách:
brezy, smrekovce opadavé, borovice, liesky a jelšiny.
Krovinatý stupeň: tvorí
vŕba, báza čierna, slivka
trnková, malina a ostružiny.
Bylinný porast
je charakteristický prítomnosťou povoje plotovej,
pŕhľavy dvojdomej, kostihoja, zádušníka, chmeľu,
iskierníkov, hluchavky ap.
V okolí tokov sú zostatky
lužných lesov s bohatou
jarnou flórou (záružlie
močiarne, netýkavka
nedotklivá, hviezdica hájna, čerkáč, karbinec a
iné ).
Vzácne a zákonom
chránené rastliny:
ľalia cibuľkonosná,
ľalia zlatohlavá,
plavúne,
prvosienky,
šafrány,

ľalia cibuľkonosná
Lilium bulbiferum

Významný v tejto oblasti je aj výskyt minerálnych prameňov.
Takéto lokality sú v obci Baldovce so 6 prameňmi, ktoré sú komerčne
využívané a jeden prameň je prístupný verejnosti, v lokalite Sivá Brada
s dvoma verejne prístupnými minerálnymi prameňmi a jedným poškodeným gejzírom. Ďalšie sú v Buglovciach, Nemešanoch či Branisku pri
obciach Harakovce a Dúbrava, kde je prameň sv. Antona, kyselka.
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ľalia zlatohlavá
Lilium martagon
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Aktivity OZ MAS LEV

Júl 2011
„Altánok

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE v území LEVA

poteší mladých, schody pozostalých a zábradlie všetkých“

OBEC DÚBRAVA

OBEC DRAVCE
Realizácia projektu bola postavená na troch cieľoch.
1.
vytvoriť oddychový priestor v časti Bukovinka vybudovaním dreveného altánku (estetizácia verejného
priestranstva)
2.
Upraviť vstup na miestny cintorín rekonštrukciou
schodiska a jeho zábradlia
3.
Výstavba ochranného zábradlia - zabrániť rizikám
ohrozenia zdravia a bezpečnosti pri prechode cez
miestny most
Nový drevený altánok v blízkosti autobusovej zastávky a kultúrneho domu slúži ako oddychové miesto nielen pre domácich, ale i pre návštevníkov a turistov obce. Bukovinka je
malebnou miestnou časťou obce, ktorej chýbala atraktívnejšia
centrálna zóna, kde by sa dalo „pozastaviť“, oddýchnuť a kochať sa pohľadom na krajinu. Schodisko na cintorín bolo v
zlom technickom stave, preto sa obec rozhodla riešiť túto situáciu aspoň po častiach - úpravou vchodu na cintorín a výstavPO
bou zábradlia.
Po moste prechádza dennodenne mnoho ľudí - ide o PRED
objekt,
ktorý je vo výške 6 m a nemal zábradlie. Jeho výstavba priniesla radosť všetkým občanom - deťom, ktoré tadiaľto chodia
do školy, mamičkám pri prechádzkach s ratolesťami a senioPRED
rom na ceste do kostola. Za všetkých - ĎAKUJEM.

O
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE v území LEVA
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OBEC OLŠAVICA

OBEC
Názov projektu:
Názov projektu:
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PRED

PRED

PO

PO

INOVATÍVNE PRI ROZVOJI NÁŠHO ÚZEMIA ROK 2011
P.č.

Zoznam schválených projektov 3. výzvy, PRV SR 2007—2013 os 4 LEADER

Žiadateľ

Žiadateľ
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