
 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa  investuje do vidieckych oblastí“

Názov projektu:  Animačné náklady MAS Magura 

Program:   Program rozvoja vidieka SR 2014

Spolufinancovaný fondom:  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projektu:                           Hlavná aktivita projektu „ Animačné náklady MAS Magura
miestneho rozvoja t.j. implementácia stratégie a
MAS Magura Strážov a činností spojených s
a informovanie o dotknutej oblasti 
 pre členov MAS a taktiež pre širokú verej
spojených prác, vzdelávanie potencionálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a

Cieľ projektu:  Zabezpečenie financovania animačných nákladov MAS MAGURA STRÁŽOV
Podpora na prevádzkové náklady a
integrovanú stratégiu rozvoja vidieka 
daných územiach. 

Prijímateľ:   Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV 

Výška NFP:                31 927,21 EUR                                                          
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čné náklady MAS Magura - Strážov 

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

„ Animačné náklady MAS Magura- Strážov“ je zameraná na podporu aktivít v súvislosti s
implementácia stratégie a propagácia dotknutého územia, ako aj na budovanie zručnosti zamestnancov a

činností spojených s monitorovaním a hodnotením stratégie CLLD. Realizáciou projektu sa okrem iného podporí najmä:
dotknutej oblasti o výsledkoch stratégie CLLD, výmena informácii a skúsenosti medzi miestnymi aktérmi 

taktiež pre širokú verejnosť, osvojovanie príkladov dobrej praxe, rozširovanie vedomosti a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a
vzdelávanie potencionálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručnosti pri príprave projektov

Zabezpečenie financovania animačných nákladov MAS MAGURA STRÁŽOV v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD. 
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.  MAS ako verejno-súkromné partnerstvo predstavuje akcelerátora miestneho rozvoja, ktoré cez spoločný nástroj 
integrovanú stratégiu rozvoja vidieka - dokáže spravovať a riadiť rozvoj územia s cieľom dosahovania synergických rozvojových efektov ku skvalitňovaniu života

MAGURA STRÁŽOV  
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súvislosti s oživovaním a implementáciou stratégie 
udovanie zručnosti zamestnancov a členov, zabezpečovanie publicity 

lizáciou projektu sa okrem iného podporí najmä: propagácia 
skúsenosti medzi miestnymi aktérmi – semináre, konferencie, workshopy, 

zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým 
zručnosti pri príprave projektov. 

oživovaním stratégie CLLD. Cieľ projektu priamo spadá pod 19.4. 
tora miestneho rozvoja, ktoré cez spoločný nástroj – 

dokáže spravovať a riadiť rozvoj územia s cieľom dosahovania synergických rozvojových efektov ku skvalitňovaniu života  v 


