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zelená príroda a čistý „modrý“ vzduch to je naše územie
MAS Biela Orava.

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

V Námestove, dňa 12.12.2018

Ing. Ján Kadera, predseda združenia

Abstrakt
Miestna akčná skupina Biela Orava vznikla ako partnerstvo organizácií, podnikov, samospráv,
neziskových združení, ale aj jednotlivcov, pre ktorých sa myšlienka spoločného rozvoja regiónu
prostredníctvom vlastnej rozvojovej stratégia stala hlavnou témou a zároveň zjednocujúcim
prvkom celej ich činnosti v združení.
Územie Bielej Oravy (okres Námestovo), ktoré toto verejno-súkromné partnerstvo pokrýva má
záber 23 obcí vrátane okresného mesta Námestovo, ktorý tvorí prirodzené centrum regiónu
a hlavný rozvojový pól. Rozvojová stratégia sa opiera na rozvoji podnikateľských subjektov
schopných vytvárať pracovné miesta a využívať endogénne zdroje územia pre svoj rozvoj
a následné zvyšovanie konkurencieschopnosti celého regiónu v ktorom pôsobia. Orava je
značkou pre cestovný ruch, na ktorý využíva unikátne prírodné podmienky. Rozvíja sa tu
rodinné farmárčenie a regionálnych špecialít. Je však tiež miestom, kde sa stretáva významný
prírodný potenciál územia s tradičnou kultúrou a nie menej známymi tradíciami. Všetky tieto
aspekty rozvoja sa Miestna akčná skupina Biela Orava snaží integrovať vo svojej rozvojovej
stratégie s hlavným cieľom, ktorým je konkurencieschopnosť regiónu a kvalitu života
obyvateľov a návštevníkov, ktorí tu žijú, resp. prichádzajú.
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1. Základné informácie o MAS
1.1 Identifikačné údaje MAS
Tab. č. 1: Identifikačné údaje MAS
Názov MAS

MAS Biela Orava

Dátum registrácie

04.04.2014

v zmysle zákona č.
Údaje o
MAS

Údaje o
banke

Údaje o
štatutárovi
Údaje

83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení
neskorších predpisov
Sídlo

Vavrečka 311, 029 01 Námestovo

IČO

42387311

DIČ (ak relevantné)

2120081557

Názov banky

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu

000000-5067057258/0900

IBAN

SK1809000000005067057258

SWIFT

GIBASKBX

Meno a priezvisko

Ing. Ján Kadera

E-mail

info@masbielaorava.sk

Telefón

00421907931157

Meno a priezvisko

Mgr. Mária Ondreková

o kontaktnej E-mail
osobe

Telefón

info@masbielaorava.sk
00421918631982
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1.2 Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje
Tabuľka č. A1 - Základné charakteristiky územia MAS
Rozloha územia (v km2):
653,9451
Počet obyvateľov (spolu):
Hustota obyvateľstva
(obyv./km2):
Priemerná nezamestnanosť
(za MAS):
Počet obcí (spolu):

57 801
88,39

12,53
23

Územia MAS tvorí 23 obcí okresu Námestovo: Babín , Beňadovo, Bobrov, Breza, Klin,
Krušetnica, Lomná , Lokca, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Polhora,
Oravská Lesná, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné , Ťapešovo, Vavrečka, Vasiľov,
Zákamenné , Zubrohlava.
Počet obyvateľov mesta: 7 888
Počet obyvateľov najmenšej obce Ťapešovo: 688
Územie MAS sa nachádza v najsevernejšom regióne Slovenska. Dominujú tu Oravská
priehrada, vrchy ako Babia hora, či Pilsko. Azda najväčšou konkurenčnou výhodou regiónu je
mladé dynamicky sa rozvíjajúce obyvateľstvo.
2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD

2.1.

Vznik a história partnerstva

Miestná akčná skupina Biela Orava, je občianské združenie, ktoré funguje na princípoch
verejno-súkromného partnerstva a ľudia žijúci na tomto území nie sú pasívnymi tvorcami
politiky, ale aktívnymi partnermi pomáhajúci prispôsobiť politiky skutočným potrebám a
príležitostiam. Pocit spolupatričnosti, vzájomnej dôvery a schopnosť vyvíjať konštruktívne
iniciatívy je výsledkom dlhodobej a systematickej spolupráce.
1996
Vznik mikroregiónu Združenie mesta a obcí Biela Orava, členmi tohto združenia sú všetky obce
okresu Námestovo t.j. totožné s MAS Biela Orava. Hlavnou úlohou združenia je spoločné
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riešenie problémov, výmeny skúseností a poznatkov, informácie týkajúce sa legislatívnych
zmien a pod. Na zasadnutia sú prizývaní, podľa aktuálnej prerokovávanej problematiky,
zástupcovia súkromného, verejného, neziskového sektora.
1999 – 2000
Za účelom efektívneho pripravovania rozvojových programov a zvýšenia kvality života na
vidieku na území okresu Námestovo – Bielej Oravy vznikajú dva mikroregióny Združenie
Babia Hora pre všestranný rozvoj regiónu - jeho členmi je desať obcí a mesto Námestovo
a Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu, ktorého členmi sú všetky obce
a mesto mikroregiónu Biela Orava. Neformálna spolupráca (aj so zahraničnými partnermi)
týchto mikroregionálnych združení začala v roku 2001. Skúsenosti a prax ukázali, že do
rozvoja i riešenia prispôsobeného miestnym potrebám mikroregiónu Biela Orava je nutné
zapojiť čo najviac aktérov z rôznych oblastí a preto okrem individuálných aktivít pracovali
zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektora na postupnom budovaní partnerstva,
ktoré bolo oficiálne založené v roku 2014. Oficiálnemu založeniu predchádzalo zlúčenie dvoch
partnerstiev a to : MAS Babia Hora a MAS Biela Orava, ktoré sa formovali súbežne, v záujme
získať čo najviac finančných prostriedkov pre celý región Biela Orava. Obidve formujúce sa
parnerstvá spolupracovali, nakoľko členstvá jednotlivých mikroregionálnych združení sa
prelínali. Predstavitelia verejnej správy i zástupcovia súkromného sektora cítili, že pre rozvoj
regiónu bude oveľa prospešnejšie a vzhľadom k veľmi dobrej doterajšej spolupráci, spoločným
myšlienkam a rovnakými sociálno-kultúrnymi charakteristikami bude lepšie, ak na celom
území bude fungovať jedno partnerstvo, síce s menšou výškou finančných prostriedkov na
obyvateľa, ale o to silnejšie a kvalitnejšie. Základné členstvo MAS Babia Hora bolo územie
totožné s mikroregionálnym združením Babia Hora pre všestranný rozvoj regiónu t.j. cca 10
obcí. V MAS Biela Orava bolo územie ďalších jedenástich obcí okresu a mesto Námestovo.
Na spoločnom zasadaní všetkých troch mikroregionálnych združení sa obidve formujúce sa
partnerstvá zlúčili a ponechal sa názov MAS Biela Orava, totožný s okresom Námestovo.
2002 – 2013
Spoločné plánovanie i realizácia projektov
Napr. citujeme: „Bobrov - Združenie Babia hora pre všestranný rozvoj a Združenie Priatelia
Babej hory vo Veľkej Lipnici v súčasnosti pracujú na spoločnom internetovom katalógu obcí v
povodí Bielej a Čiernej Oravy. Tento projekt podporila Európska únia z fondu cezhraničnej
spolupráce Phare CBC. Internetový katalóg 24 slovenských a 14 poľských obcí bude
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sprístupnený od polovice augusta na webovej stránke www.orawa-orava.pl. Vo Veľkej Lipnici
sa 10. augusta uskutoční prezentácia celého projektu, na ktorom pracuje slovensko-poľský tím.
Združenie Babia hora získalo podporu i pre ďalšie projekty. Dva sú zamerané na vydanie
publikácií: Turistický sprievodca Bielou Oravou, ktorého tvorbu spolufinancuje Slovenská
agentúra cestovného ruchu v Banskej Bystrici, a slovníka nárečí plátenníckych obcí v okolí
Zubrohlavy, ktorý podporilo ministerstvo kultúry. Piatym podporeným projektom je Stánok
goralskej kultúry. Združenie ho vypracovalo v spolupráci s Regionálnym združením Beskydy
a získalo dotáciu na vypracovanie projektu budovy Stánku goralskej kultúry. V súčasnosti sa
dokončuje realizácia projektu zameraného na aktivizáciu nezamestnaných žien. Zapojilo sa doň
70 dlhodobo nezamestnaných žien a žien na materskej dovolenke. Výsledky projektu budú
predstavené na jeho oficiálnom ukončení koncom septembra. Okrem Fondu Phare 2002 na
projekt finančne prispelo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja.“
http://orava.sme.sk/c/1684908/zdruzenie-babia-hora-pracuje-na-piatichprojektoch.html#ixzz3sUQvrd8D
Ďalším projektom, ktorý bol realizovaný v roku 2013 je : „Projekt BTI“ Babiahorský turistický
informačný systém. Projekt bol financovaný z operačného programu Cezhraničná spolupráca
PL – SR.
http://orava.sme.sk/c/6706360/obce-chcu-dostat-do-regionu-viac-penazi.html
Výstupom z projektu o.i. sú aj informačné videá o obciach regiónu.
https://www.youtube.com/watch?v=b8bFr8UPdPY
Zapojenie sa verejnosti a zástupcov všetkých sektorov sa prejavil aj v mikroregionálnom
združení Združenie Biela Orava realizovaním projektu na zber a separáciu komunálneho
odpadu. Do tohto projektu boli zapojené subjekty verejnej správy, podnikatelia
a prostredníctvom detí ZŠ obyvatelia žijúci na území.
2010
Z iniciatívy predstaviteľov verejnej správy a aktívnych komunít je založená pracovná skupina
zodpovedná za vytvorenie partnerstva. Pracovná skupina bola zložená zo starostov, miestnych
lídrov a externých odborníkov, zo všetkých troch mikroregionálnych združení. Pracovná
skupina, na začiatku svojej práce sa venovala, hlavne vzdelávacím aktivitám účasťou na
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rôznych seminároch, konferenciách i workshopoch organizované NSRV, VÚC a podporenými
MAS.
2010
Z iniciatívy súkromných podnikateľov a aktívnych súkromne hospodáriacich roľníkov
a predstaviteľov verejnej správy

bol realizovaný projekt: „Partnerstvo obcí v oblasti

cestovného ruch na Orave“. Záujmové územie zahŕňa takmer celý okres Námestovo – 19 obcí
a 10 obcí okresu Dolný Kubín
http://www.orava-region.sk/mesta-a-obce/
2011 - 2013
Zriadenie kancelárie, pokračovanie v realizácii spoločných projektov, vzdelávanie, účasť na
konferenciách, workshopoch, informačných dňoch a organizovanie štúdijných ciest do Poľska
i Českej republiky pre obyvateľov, záujmové skupiny a podnikateľov žijúcich na území Bielej
Oravy, organizovanie medzinárodného festivalu, aktívna účasť na projektoch organizovaných
partnerskými MAS v Poľsku.
Projekt: Poľsko-Slowackie šmaki, je spoločné dielo dvoch regionálnych združení z Poľskej
republiky, združenia Babia Hora a širokej verejnosti. Výstupom je výborne spracovaná kniha
tradičných receptov: „ Poľsko-Slowackie šmaki“.
http://www.zembrzyce.nazwa.pl/LGD2/lgd/polsko_slowackie_smaki_@.pdf
2013
Neformálna spolupráca všetkých troch združení pokračovala vypracovaním a podaním žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007-2013: „Spoločná propagácia a marketing
cestovného ruchu v regióne Biela Orava. Táto žiadosť nebola úspešná.
2013
Založenie Miestnej akčnej skupiny Babia Hora ( členstvo zúčastnených subjektov trvalo tri
mesiace, do založenie MAS Biela Orava)
2014
Založenie Miestnej akčnej skupiny Biela Orava
2014
Zlúčenie obidvoch partnerstiev, názov Miestna akčná skupina Biela Orava
2014
MAS Biela Orava v júni 2014 bola podpísaná dohoda: „ Deklaracja woli wspólpracy“
s poľským partnerom Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy. Cieľom tejto dohody je nadviazanie
spolupráce na platforme spoločného rozvoja pohraničia poľsko-slovenského.
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2014
Významnou aktivitou partnerstva MAS Biela Orava, s pozitívnym dopadom na rozvoj regiónu,
je podpísanie zmluvy s partnerstvom MAS Orava o založení záujmového združenia
právnických osôb s názvom „Klaster Oravaregión“. Účelom tohto združenia je realizácia
aktivít, už predtým vytvoreného projektu, „Partnerstvo obcí v oblasti cestovného ruchu na
Orave“, prieskum trhu, poradenská činnosť a pod.
http://www.arr.szm.com/ilist4_14.pdf
2014
MAS Biela Orava, v spolupráci s poľskou MAS Podbabiogorze, za pomoci podnikateľov,
domácich gazdiniek zorganizovala nezvyčajnú akciu: „Oravský vínny festival“. Výťažok
z akcie bol odovzdaný neziskovej organizácii Námestovský anjel, ktorá pomáha sociálne
slabým rodinám.
http://www.masbielaorava.sk/
2015
Propagácia MAS Biela Orava na Agrokompexe, http://www.masbielaorava.sk/
2015
Pokračovanie v projektoch. Viac na: http://www.masbielaorava.sk/
Všetky aktivity boli zamerané na úvodné rozhovory, dialóg, konzultácie. Výstupom týchto
aktivít je kooperácia inštitúcii, obyvateľstva, neformálne i formálne partnerstvo.
Aktérmi prípravy i realizácie hore uvedených projektov a aktivít , okrem verejného sektora, bol
podnikateľský sektor, neziskový sektor. So zreteľom na to, že na území MAS Bielej Oravy žije,
v drvivej väčšine, religiózne obyvateľstvo aktivizáciou náboženských neformálnych skupín sa
podarilo, do tvorby partnerstva, zapojiť veľmi širokú komunitu.
Vyváženosť výberu územia dopĺňajú aj geografické a prírodné podmienky - členité územie,
hory i prítomnosť Oravskej priehrady s dobrými podmienkami na rozvoj letnej i zimnej
turistiky.
V záujme čo najlepšieho využitia multifondového financovania sme rozvíjali úzku vzájomnú
spoluprácu a partnerstvo so zamestnávateľmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími orgánmi
zodpovednými za presadzovanie sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a nediskriminácie.
Výstupom týchto aktivít je partnerstvo zastupujúce občiansku spoločnosť, vrátane partnerov
činných v oblasti ochrany životného prostredia, komunitných a dobrovoľných organizácii,
ktoré je schopné významne zlepšiť kvalitu života v regióne, vrátane najzraniteľnejších skupín
obyvateľstva, ktorým hrozí diskriminácia alebo sociálne vylúčenie.
Členskú základňu tvori dvanásť subjektov zo súkromneho sektoru – SZČO, malé i stredné
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firmy ( Katarína Kosmeľová – pekárstvo, Mgr. Ladislav Šnapko-mediátor, Vavrečka, Jozef
Gavenda – Píla Ťapešovo, Peter Šimulčík – Píla Vasiľov, HEKO-SDS, s. R. O. – výroba
okien Oravská Polhora, DOPSTAV – obchodnostavebná spoločnosť Breza, HATTER s.r. o. –
remeselnícke práce, Lokca, Stanislav Žibek-stavebná firma Lomná, JUMAZ – autosklo
Oravská Jasenica, Materasso s. r. o. – Oravské Veselé, MIPAV s. r. o. montované domy
Oravská Lesná).
Z oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia

sú členmi MAS Biela Orava

štyri

poľnohospodárske družstvá a jedno urbárske spoločenstvo ( Agrovex Novoť, Agro Beňadovo,
Agro Mútne, Podielnícko-obchodné družstvo Bobrov, Urbár Rabča-pozemkové spoločenstvo.
Cestovný ruch a turistiku zastupuje Eduard Dunčič – Orava Tour Námestovo, Miroslav Florek,
Krušetnica o-. i. poskytujú služby ubytovacie, stravovacie, lyžiarske stredisko.
Veľmi cenné partnerstvo predstavuje osem občianských združení (Zubor Zubrohlava, Zubríček
Zubrohlava, Cech slovenských gajdošov Oravská Polhora, Orlovňa Klin, Kapce Zákamenné,
Pod Babou Horou Rabčice, Športový Klub Babín, Skupina pre miestne akcie Beňadovo), ktoré
vo svojej činnosti predstavujú široké spektrum oblastí – zachovanie ľudových remesiel
a tradícií, ochrana životného prostredia, skrášľovanie verejných priestranstie, komunitné
a sociálne služby, pomoc ohrozeným skupinám obyvateľstva, šport a mládež, vzdelávanie,
rozvoj cestovného ruchu a vidieckej turistiky a pod.
2016 – 2017
Miestna akčná skupina Biela Orava naďalej rozvíja svoje aktivity. Počas týchto dvoch rokov
dva krát aktualizovala svoju stratégiu na základe vyhlásených (zrušených) výziev RO.
Miestna akčná skupina Biela Orava má v súčasnosti 51 členov:
-

Verejný sektor – Samospráva: 23 členov

-

Súkromný sektor – Podnikatelia a pozemkové spoločenstvá: 20 členov

-

Súkromný sektor - Mimovládne/neziskové organizácie: 8 členov

V čase odovzdávania ŽoSS MAS vo výzve 21/PRV/2017 v priebehu júna 2017 je teda členská
základňa tvorená 23-ma zástupcami ZSVS (Záujmovej skupiny verejného sektora), 20-timi
zástupcami ZSPS (Záujmovej skupiny podnikateľského sektora) a 8-mi zástupcami ZSOS
(Záujmovej skupiny občianskeho sektora), čo predstavuje celkovo 51 členov MAS Biela Orava.
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Hodnotiace kritérium A.1 Tvorba a zloženie partnerstva:
MAS Biela Orava má zastúpený občiansky a podnikateľský sektor v 22 členských obciach (z
celkového počtu 23) čo predstavuje podiel 95 % obcí územnej pôsobnosti OZ.
2.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD
Verejno-súkromné partnerstvo Miestna akčná skupina Biela Orava bolo založené s iniciatívy
starostov obcí, aktívnych občanov, zástupcov občianskych združení a podnikateľov, ktorí sa už
niekoľko rokov predtým podieľali na činnosti a aktivitách mikroregionálnych združení
Združenie mesta a obcí Biela Orava, Združenie Babia Hora pre všestranný rozvoj regiónu
Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu. Táto iniciatíva vychádzala „zdola“
najmä vďaka tomu, že od založenia všetkých troch mikroregionálnych združení sa kládol dôraz
na zapájanie sa miestnych ľudí, spoločenských organizácií, spolkov, neformálnych skupín
obyvateľstva, podnikateľov, cirkví, škôl i neziskových organizácií do plánovania, prípravy
i realizácie projektov v regióne. Zástupcovia jednotlivých sektorov,

organizácií

i široká

verejnosť boli zapájané do budovania a tvorby partnerstva a rovnako aj do celého procesu
prípravy stratégie. Všetky výstupy, poznatky a skúsenosti sú výsledkom tímovej práce, ktorá
prispela k stratégii a s cieľom podieľať sa na jej realizácii. Naše verejno-súkromné partnerstvo
je fungujúce, schopné už teraz realizovať spoločné projekty a zmobilizovať ľudské zdroje
a finančné prostriedky. Celý proces tvorby partnerstva a stratégie prebiehal za pomoci
odborného usmerňovania Ing. Michala Strnala, centrálneho koordinátora NSRV za Žilinský
kraj.
Zapojením partnerov do plánovania a tvorenia stratégie CLLD zaručuje využite finančných
prostriedkov tam, kde sú najviac potrebné a čo najlepším spôsobom. Pri určovaní priorít
financovania a pri tvorbe stratégie sme prihliadali na všetky stanoviská, návrhy a potreby. Pri
zostavovaní stratégie sme si stanovili postup, aby sme zabezpečili zmysluplné definovanie
strategického cieľa.
Proces tvorby partnerstva a stratégie CLLD prebiehal v dvoch, na seba naväzujúcich, etapách:
1. Budovanie kapacít a manažmentu partnerstva
(Združenie mesta a obcí Biela Orava, Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu
a Združenie Babia Hora pre všestranný rozvoj). V týchto združeniach pracovali lídri zo
súkromnej a verejnej oblasti, ktorí už mali skúsenosti s plánovaním, prípravou stratégie
i realizáciou projektov, aj na medzinárodnej úrovni a práve vďaka ich skúsenostiam si
partnerstvo získalo dôveru v komunite.

Skúsenosti a výstupy boli dôležitým zdrojom
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informácií pri rozvoji spolupráce mikroregionálnych združení a neskôr aj pri ich spoločnej
príprave na prístup LEADER. Usmerňovaním odborného experta Ing. Michala Strnala, lídri
okolo seba aktivizovali ďalších napr. zamestnancov, spolu členov spolkov, neformálne skupiny
obyvateľstva.
Takže v prvej etape prebiehala intenzívna aktivizácia občanov a to hlavne šírením myšlienky
spolupráce, odbornej príprave miestnych aktivistov. Postup a spôsoby zapájania sa verejnosti
boli použité s ohľadom na jednotlivé možnosti toho-ktorého subjektu:
- Účasť externých odborníkov na zasadaniach obecných zastupiteľstiev
- Účasť širokej verejnosti na štúdijných cestách –za dobrými príkladmi v ČR a v Poľsku
- Systematické pracovné stretnutia – za účasti externých odborníkov, zamerané na víziu,
prezentáciu nápadov a strategické plánovanie
- Informácie – články v regionálnych novinách
- Tréningy a rozvoj zručností lídrov, starostov obcí v oblasti strategického plánovania,
prípravy malých projektov
- Informovanie širokej verejnosti na podujatiach organizované partnerstvom alebo jeho
členmi (rozhovory, dialógy, banner)
- Neformálne diskusie, prezentácie – príklady zo zrealizovaných projektov podporených
MAS, okruhlý stôl, spoločenské stretnutia
Výsledkom použitých rôznych metód informovania a zapájania sa občanov sú silne motivovaní
lídri, ktorí aktivizovali okolo seba ďalších ľudí, ktorí sú partnermi MAS Biela Orava. Lídri
pracujú na báze dobrovoľníctva.
2. Spoločné budovanie kapacít z troch mikroregiónov
Spoločné priority, záujmy i prelínajúce sa členstvo v jednotlivých združeniach vyústilo do
spoločného budovania kapacít, spoločnej pracovnej skupiny v roku 2014. Pracovná skupina
a miestne skupiny sa učili programovať a plánovať, prezentovať svoje vízie. Na zapájanie
verejnosti a jednotlivých sektorov do rozvojových procesov boli použité nasledovné metódy:

a)

Občiansky sektor individuálne

Dotazníky – v ankete bola položená len jedna otázka: Čo by ste vo svojom bydlisku radi
zachovali, zmenili, rozvíjali, vybudovali?
Osobné stretnutia so spoločenským a občianskymi organizáciami – mapovanie potrieb,
zámerov, prezentácia vlastných návrhov a nápadov (5 stretnutí, zmapovaných 46 organizácií )
Podpora občianskych iniciatív a aktivít – organizačne, propagáciou a účasťou (14 podujatí
miestneho a regionálneho charakteru 2500 účastníkov)www.masbielaorava.sk
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b) Súkromný sektor individuálne
Dotazníkový prieskum investičných zámerov miestnych podnikateľských subjektov (26
vyplnených dotazníkov s investičnými zámermi), zverejnený na www. stránkach obcí
Osobné stretnutia s podnikateľmi – mapovanie potrieb, zámerov a informovanie o význame
účasti v procese plánovania ( 23 stretnutí – 23 zmapovaných podnikateľov)
c) Verejný sektor individuálne
Prezentácie a seminár k tvorbe stratégie CLLD, informovanie o význame spolupráce k
zapojeniu sa všetkých sektorov (56 účastníkov)
Dotazníkový prieskum – Zber projektových zámerov pre potreby prípravy stratégie miestneho
rozvoja (69 vyplnených dotazníkov)
d) Všetky sektory spoločne
Vytvorené štyri tematické pracovné skupiny:
◼ Tematická pracovná skupina č. 1: Vidiecky cestovný ruch, pôdohospodárstvo a životné
prostredie ( 4 pracovné stretnutia, 20 účastníkov )
◼ Tematická pracovná skupina č. 2: Kvalita života a vzhľad obcí (2 pracovné stretnutia,
46 účastníkov )
◼ Tematická pracovná skupina č. 3: Priemysel a služby ( 3 pracovné stretnutia , 15
účastníkov)
◼ Tematická pracovná skupina č. 4: Ľudské zdroje a aktivity tretieho sektora (2 pracovné
stretnutí 21 účastníkov )
Ich činnosť bola zameraná na oblasti podľa toho, v akej tematickej skupine pracovali,
analyzovali, identifikovali problémy, ich riešenia a pod. Každý člen do pracovnej skupiny bol
zaradený na základe vlastnej iniciatívy a podľa vlastného výberu. Výsledkom týchto stretnutí
Informačné dni počas spoločenských podujatí – prezentácia výstupov auditu zdrojov (2
podujatia 150 účastníkov)
Informačné vývesky na obecných tabuliach v každej obci – informovanie o vízii, swot analýze,
problémoch a stanovených cieľoch (23 obcí)
Okrem uvedených stretnutí a aktivít sa zástupcovia jednotlivých sektorov stretávali na
pravidelných zasadnutiach orgánov verejno-súkromného partnerstva.
Najdôležitejšími tejto etapy budovania partnerstva ja spracovaná stratégia CLLD, nadobudnuté
nové skúsenosti i zručnosti manažérov a členov MAS Biela Orava.

16

Tabuľka č. A2 - Zapojenie sa verejnosti do procesu tvorby SWOT analýzy
Forma aktivity
Miesto konania
Dotazníkový prieskum pre občanov Regionálne noviny – 23 obcí
www.stránky
obcí
–
23
obcí,
www.masbielaorava.sk, oznam v miestnom rozhlase
a na úradnej tabuli
Dotazníkový prieskum podnikateľov Regionálne noviny, www.stránky obcí, 23 obcí,
www.masbielaorava.sk,
oznam v miestnom rozhlase a na úradnej tabuli
o zverejnených dotazníkoch
Tvorba pracovných skupín
Tematická pracovná skupina č. 1: Vidiecky
cestovný ruch, pôdohospodárstvo a životné
prostredie
Ivan Matis (Cech Slovenských Gajdošov)
Ing. Jaroslav Jagnešák (Urbár Rabča-pozemkové
spoločenstvo)
Miroslav Florek (Penzión Pohoda, Krušetnica)
Ing. Tomáš Lúchava (Podielnícke roľníckoobchodné družstvo)
Ing. Jozef Kondela (Agrovex Novoť, družstvo)
Katarína Turácová (Občianske združenie Babou
Horou)
Ing. Eduard Dunčič ( ORAVA-TOUR)
Tematická pracovná skupina č. 2: Kvalita
života a vzhľad obcí
Starostovia všetkých obcí
Tematická pracovná skupina č. 3: Priemysel
a služby
Vladimír Kornhauser, HEKO-SDS, s. r. o.
Stanislav
Papajík,
DOPSTAV-obchodná
a stavebná spoločnosť
Dušan Klobučník, HATTER s. r.o.
Stanislav Žibek, stavebná firma
Katarína Kosmeľová
Tematická pracovná skupina č. 4: Ľudské
zdroje a aktivity tretieho sektora
Mgr. Renáta Pavčová, Zubríček, o.z.
Anton Jadroň, Orlovňa Klin, o.z.
Jozef Gavenda, Ťapešovo, Píla s. r. o.
Július Zanovit, JUMAZ, s. r. o.
Peter Šimulčík, Píla Vasiľov s. r. o.
Eva Kurjaková, Zubor, o. z.
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Ing. Martin Graňák, Materasso s. r. o.
Ivan Matis, Cech slovenských gajdošov
Projektové zámery pre prípravu
stratégie miestneho rozvoja - obce
Projektové zámery podnikatelia,
tretí sektor
Verejné stretnutie č. 2 k zostaveniu
swot analýzy
Informačný občasník „Spravodajca
MAS Biela Orava“
Informácie v regionálnych novinách
„MY ORAVA“

23 obcí – 50 projektových zámerov
15 subjektov – 20 zámerov
23 obcí
23 obcí
Celé územie

Hodnotiace kritérium A.1 Tvorba a zloženie partnerstva:
MAS Biela Orava formovala svoje štruktúry od roku 1996, pričom oficiálne vzniklo 04.04.2014
registráciou stanov združenia na Ministerstve vnútra SR.
Hodnotiace kritérium A.2 Tvorba stratégie CLLD:
MAS Biela Orava pri tvorbe stratégie CLLD zapojilo širokú verejnosť prostredníctvom:
•

dotazníkového prieskumu

•

informovania širokej verejnosti na spoločenských podujatiach

•

formálnych konzultácií – pracovných skupín, členov MAS, expertov na tvorbu stratégií

•

obecných informačných kampaní a pod.

•

informovaním prostredníctvom regionálnych periodík a pod.

Na uvedených stretnutiach sa zástupcovia MAS riadili zásadami nediskriminácie a všetky
názory účastníkov boli brané do úvahy a zapracované vo finálnom návrhu dokumentu stratégie
CLLD. Účastníci predmetných stretnutí boli z oblasti verejného života, podnikateľskej sféry, či
občianskeho sektora, na základe čoho môžeme konštatovať, že sa na procese zúčastnili aj
zástupcovia rôznych cieľových skupín, ktoré pracovali v tematických skupinách priamo na
jednotlivých informačných podujatiach.
Hodnotiace kritérium A.3 Kvalita manažmentu:
MAS Biela Orava nemá k dátumu podania ŽoSS MAS vybraného manažéra združenia
v internom pracovnom pomere. Personálna matica a organizačný poriadok združenia definuje
minimálne kvalifikačné predpoklady na manažéra MAS, a to: ukončené stredoškolské
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vzdelanie s maturitou alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a zároveň
minimálne 2 roky praxe na zodpovedajúcej manažérskej pozícii (riadiaca a/alebo rozhodovacia
a/alebo kontrolná funkcia) alebo 2 roky praxe v oblasti projektového manažmentu vo
vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ. Zároveň sa združenie zaväzuje vybrať
manažéra MAS najneskôr do podania ŽoNFP v rámci ŠC 5.1.1 IROP – Financovanie
prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.
3. Analytický rámec
3.1 Analýza zdrojov územia
Všeobecná charakteristika územia
Partnerstvo MAS Biela tvorí 22 obcí 1 mesto t. j. všetky obce totožné s okresom Námestovo,
okrem jedinej obce Hruštín, ktorá nie je v partnerstve.
Tabuľka č. A3 – Zoznam obcí MAS Biela Orava
Kraj

Okres

Región

Počet
obyvateľov

Babín

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

1420

Beňadovo

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

796

Bobrov

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

1713

Breza

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

1588

Klin

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

2307

Krušetnica

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

965

Lokca
Lomná

Žilinský
Žilinský

Námestovo
Námestovo

Biela Orava
Biela Orava

2308
892

Mútne

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

2912

Námestovo/mesto
Novoť

Žilinský
Žilinský

Námestovo
Námestovo

Biela Orava
Biela Orava

7915
3446

Oravská Jasenica

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

1766

Oravská Lesná

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

3322

Oravská Polhora

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

3866

Oravské Veselé

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

2884

Rabča

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

4808

Obec

19

Rabčice

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

2006

Sihelné

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

2113

Ťapešovo

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

687

Vasiľov

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

824

Vavrečka

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

1424

Zákamenné

Žilinský

Námestovo

Biela Orava

5300

Zubrohlava
Žilinský
Námestovo
www.statistics.sk + vlastné spracovanie

Biela Orava

2232

Mikroregión Biela Orava je najsevernejší a najchladnejší región Slovenskej republiky. Patrí do
regińu Orava. Na severe, severozápade a severovýchode hraničí s Poľskom, na západe
s okresom Čadca, na juhu s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Tvrdošín.
Administratívne patrí do Žilinského kraja. Mikroregión tvorí 24 obcí. V MAS Biela Orava je
23 obcí (okrem obce Hruštín).
Pozoruhodné údaje o obciach:
-

Najstaršia obec: Lokca, 1552

-

Najmladšia obec: Beňadovo, 1752

-

Najvyššie položená obec: Oravská Lesná, 930 m. n.v.

-

Najnižšie položená obec: Bobrov, 610 m. n.v.

-

Obec s najvyšším počtom obyvateľov: Zákamenné, 5300 obyv.

-

Obec s najmenším počtom obyvateľov: Ťapešovo, 687 obyv.

Výhody z hľadiska polohy a lokalizácie
Partnerstvo MAS Biela Orava patrí do okresu Námestovo, ktorý je nazývaný Biela Orava. Je
najsevernejším okresom Slovenska s rozlohou 690 km2. Na severe ho ohraničuje hranica s
Poľskou republikou a horský masív Oravské Beskydy (Babia Hora - 1723 m), na juhu Oravská
Magura (Budín - 1221 m, Magurka - 1112 m). Pramení tu rieka Biela Orava, ktorá ústi do
Oravskej priehrady. Takmer celé územie je Chránenou krajinnou oblasťou. Chránená krajinná
oblasť Horná Orava (CHKO) pokrýva celú severnú časť Oravy s Oravskou priehradou a tvorí
so Zywieckym parkom krajobrazowym a Babiogorskym parkom narodowym v Poľsku
bilaterálne chránené územie. V CHKO ležia národné prírodné rezervácie Paráč, Babia Hora
(ihličnaté pralesy, kosodreviny, horské lúky s pestrou faunou a flórou), Piľsko, Sosnina,
Spálený grúnik, Klinské rašelinisko (hodnotné spoločenstvá rastlín a živočíchov), prírodné
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rezervácie Javorinka (zasahuje z CHKO Kysuce), Beňadovské rašelinisko, ... Mútnianska píla,
Rudné, Ťaskovka, národné prírodné pamiatky Slanický ostrov umenia, Vtáčí ostrov
(ornitologická rezervácia), Hviezdoslavova aleja a náučné chodníky Slaná voda - Babia Hora,
Oravská priehrada. Na Slanej vode sa nachádza jódo-brómo-chlórová voda, liečivá pre choroby
kožné, dýchacích ciest a štítnej žľazy. V r. 1863 - 1918 boli na Slanej vode kúpele. Biela Orava
ponúka návštevníkom nádhernú prírodu s čistým vzduchom, osviežujúci pobyt pri vodných
plochách s rybolovom a vodnými športami, poľovačky na jeleňa a medveďa, zber lesných
plodín, pešiu turistiku rôznej náročnosti, cykloturistické výlety, výhliadkovú cestu historickou
lesnou úvraťovou železnicou v Oravskej Lesnej (Tanečník), ktorá je národnou kultúrnou
pamiatkou. Oravská priehrada s rozlohou 35 km2 je najväčšou vodnou plochou na Slovensku,
stala sa dominantou Bielej Oravy, je vyhľadávaným rekreačným a športovým strediskom.
Výhliadková plavba loďou zo Slanickej Osady na Slanický ostrov umožňuje vidieť umeleckú
expozíciu Oravskej galérie v kostole a lapidárium na ostrove. Oravská priehrada poskytuje
dobré podmienky pre člnkovanie, jachting, vodné bicyklovanie, potápanie a windsurfing.
V zimných mesiacoch je tu široká ponuka lyžiarských aktivít, rozmiestnená rovnomerne po
celom území. Úspešne sa rozvíja vidiecky turizmus s ponukou pobytu na gazdovskom dvore
vo Vasiľove, Novoti a s miestnymi gastronomickými špecialitami. Obyvatelia zachovávajú
mnohé tradičné ľudové zvyky, spevy, tance, kroje, Územie partnerstva možno rozčleniť na: urbanizované údolie Bielej Oravy (východne od Námestova Vavrečka, Oravská Jasenica,
Lokca, Breza, Krušetnica, Zákamenné), údolie Hruštínky (Lokca, Vasiľov, Babín, Hruštín) a
údolie Polhoranky severne od Námestova (Klin, Zubrohlava, Rabča, Oravská Polhora), podhorskú krajinu s vidieckymi sídlami s obytnou a rekreačnou funkciou, okolo sídiel Lomná,
Oravská Lesná, Novoť, Beňadovo, Mútne, Oravské Veselé, Sihelné, Rabčice, - lesné masívy
pozdĺž juhozápadu, severozápadu, severu a severovýchodu hranice okresu lesohospodárskou,
vodohospodárskou, ekologickou a čiastočne rekreačnou funkciou (vodohospodársky významné
územie je na severozápadu od kóty Hrubá Bučina po Malú Babiu Horu), Prirodzeným ťažiskom
osídlenia Hornej Oravy je mesto Námestovo, u ktorého predpokladáme výraznejší rozvoj v
súvislosti so skutočnosťou, že je okresným mestom a má veľmi progresívny typ populácie.
Jadro aglomerácie Námestovo zahŕňa mesto Námestovo a obce Klin, Oravská Jasenica. Do
prímestského pásma aglomerácie patria obce Bobrov, Ťapešovo, Vavrečka, Zubrohlava. Pre
rozvoj okresu treba využiť rekreačný potenciál územia, väzby k sídlam Tvrdošín a možnosti
spolupráce so susednými sídlami v Poľsku. Na území MAS Biela Orava sú tri hraničné
prechody do Poľskej republiky v Oravskej Polhore,Bobrove a v Novoti. Pre rozvoj okresu a
najmä jeho západného územia je veľmi dôležité ne obnovené dopravné prepojenie s okresom
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Čadca a vytvorenie „Malého beskydského okruhu“ Skalité - Čadca - Krásno nad Kysucou Nová Bystrica - Oravská Lesná - Námestovo - Oravská Polhora - Korbielów- Ujsoly –
Zwardoň- Skalité. Je veľmi potrebné doplniť hospodársku základňu nezávadnými výrobnými
prevádzkami (napr. finálne spracovanie dreva). Rozvoj obytnej funkcie sa predpokladá u
všetkých sídlach okresu vzhľadom na progresívny typ populácie. Výrobná základňa okresu je
poddimenzovaná, preto je potrebné podporiť rozvoj výroby a to najmä v priemyselných
parkoch Námestovo regionálneho významu a vo výhľade PP Zákamenné lokálneho významu.
Malé nezávadné prevádzky môžu existovať aj v ostatných vidieckych sídlach (Oravská Lesná,
Rabča, Oravská Polhora, Lokca, Hruštín). Rozvoj rekreácie treba smerovať k dobudovaniu
lokalít medzinárodného a celoštátneho významu v týchto priestoroch: Oravská Priehrada –
Námestovo, Slanická Osada, Oravská Polhora – Slaná Voda, Sihelné, Rabčice
V lokalite Slaná Voda navrhujeme zhodnotiť prírodný potenciál obnovením prírodných
liečebných kúpeľov. Pre rozvoj rekreačnej funkcie majú dobré predpoklady aj sídla Novoť,
Oravské Veselé, Mútne, Hruštín, Lomná ale aj ostatné sídla. Pri rozvoji rekreačnej funkcie je
žiadúce rozvíjať aj špecifické formy rekreácie ako sú hipoturistika, cykloturistika, agroturistika
a pod.. Priestor prímestskej rekreácie naväzuje na severný okraj intravilánu Námestova (Skalka,
Slepčianka, Klinec) a nábrežie Oravskej Priehrady. Chránená krajinná oblasť Horná Orava,
40% územia pokrývajú lesy. Prírodné prostredie má dobré predpoklady pre rozvoj cestovného
ruchu avšak turistický potenciál je zatiaľ nevyužitý resp. v nedostatočnej miere.
Nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie
Z hľadiska zabezpečenia dopravnej infraštruktúry je nevýhodou, že v území nie je železničné
spojenie, čo je značne limitujúce z hľadiska dochádzky, za podnikateľskými aktivitami
a taktiež ako jedna z foriem prepravy potenciálnych turistov do územia.
Na území chýba sieť cyklotrás, slabá informovanosť na miestnej úrovni, chýbajúce informačné
tabule a kiosky. Dopravná obslužnosť, hlavne odľahlých obcí je výrazne slabšia čo má dopad
na kvalitu životnej úrovne obyvateľstva. Verejná autobusová doprava je pre okres Námestovo
kľúčová, pretože je jediná. Ako je už vyššie spomenuté nie je železničná doprava, najbližšie
letisko sa nachádza v Krakowe, dopravná obslužnosť je riešená výhradne ako cestná. Štátna
cesta I. triedy, ktorá prechádza okresom má veľký význam spojenie s Poľskom v Novoti,
Bobrove a Oravskej Polhore. Cesty tretej triedy tvoria najpočetnejšiu skupinu ciest, ktoré
spájajú odľahlé obce, neležiace v koridore hlavných dopravných ťahov, s okresným mestom.
Podmienky pre dopravu sú relatívne nedostačujúce. Vplyvom hospodárskej krízy sa proces
industrializácie výrazne spomalil, rapídne sa znížil počet pracovných miest. Zaniklo viacero
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štátnych podnikov, niektoré sa pretransformovali. Medzi väčšími zamestnávateľmi sú
predovšetkým

elektrotechnické

a strojárenské

podniky.

Pôsobia

tu

tiež

stavebné

a poľnohospodárske podniky. Vzdelanostná úroveň je podobná ako v celej SR. Na území
okresu sa neťažia žiadne nerastné suroviny, vyváža sa len drevo.
Je nevyhnutné zamerať sa na udržateľnosť investícií a ich priamý dopad na rozvoj obcí, resp.
priľahlého územia regiónu - zvýšenie podpory verejnosti , vytváranie nových pracovných miest
zapojením sa obyvateľov, farmárov do týchto akcií. Na území je veľký potenciál pracovnej
sily spolu s prírodným a kultúrnym dedičstvom, čím vznikajú široké možnosti pre rozvoj, je
nutné zachovať a zabezpečiť kontinuitu realizovaných a podporovaných aktivít cez prístup
zdola nahor, otvorením ekonomického potenciálu vidieckych oblastí, rozvojom lokálnych trhov
a pracovných miest, investovaním do školení, či poskytovaním stimulov pre sociálne zlepšenie
vo vidieckych oblastiach, podpore a udržaniu tradičných vidieckych postupov. Súčasťou je
potreba posilniť konkurencieschopnosť a zabezpečiť dostatočné tempo modernizácie, inovácií
a dostatočnú úroveň informovanosti, odbornosti a poradenstva na domácich i zahraničných
trhoch, vytvárať podmienky pre stabilizáciu, resp. rozšírenie poľnohospodárskej výroby,
podporou zamestnanosti rozširovaním lokálneho, resp. regionálneho odbytu výrobkov,
miestnych a regionálnych trhov s pozitívnym dopadom na zvýšený predaj domácej produkcie
a kvalitu vidieckeho života, podporiť investície do ochrany životného prostredia, podpora
integrácie a znevýhodnených skupín obyvateľstva,

vytvoriť podporné podmienky pre

rozšírenie výroby obnoviteľných zdrojov energie, využitie turistického potenciálu územia.
Územie je určené pre rozvoj aktivít človeka pri súčasnom rešpektovaní prírodných daností a
zachovaní prírodnej rôznorodosti, krajinnej štruktúry a špecifických foriem osídlenia.
Geografická charakteristika územia
Územie okresu sa nachádza v najsevernejšej časti Slovenska. Takmer celé územie spadá pod
Chránenú krajinnú oblasť Horná Orava . Ochrana prírody a krajiny je zameraná na zachovanie
pôvodných lesných komplexov a na vzácne rastlinné a živočíšne spoločenstvá (Trnka, Kopilec,
2007). Územie okresu predstavuje pestré zastúpenie biotopov od vodnej plochy Oravskej
priehrady a tečúcich vôd v povodí Bielej Oravy, cez rašeliniská (vrchoviská a slatiny), rozsiahle
lúky a pasienky, územia smrekových lesov až po vysokohorské biotopy subalpínskeho a
alpínskeho stupňa na Babej hore. Okres Námestovo tiež známy aj pod názvom Biela Orava
patrí k najchladnejším oblastiam s najbohatšími zrážkami na Slovensku. Takmer celé územie
spadá pod Chránenú krajinnú oblasť Horná Orava . Ochrana prírody a krajiny je zameraná na
zachovanie pôvodných lesných komplexov a na vzácne rastlinné a živočíšne spoločenstvá
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(Trnka, Kopilec, 2007). Územie okresu predstavuje pestré zastúpenie biotopov od vodnej
plochy Oravskej priehrady a tečúcich vôd v povodí Bielej Oravy, cez rašeliniská (vrchoviská
a slatiny), rozsiahle lúky a pasienky, územia smrekových lesov až po vysokohorské biotopy
subalpínskeho a alpínskeho stupňa na Babej hore. Centrálna a východná časť územia je typická
striedaním lesov a poľnohospodárskej pôdy s vidieckym osídlením. Veľkú časť územia
zaberajú flyšové pohoria tvorené flyšovými horninami, na území CHKO predovšetkým
horninami tzv. magurského flyšu - pieskovce a ílovce, ktoré sa v ďalších geologických dobách
intenzívne zvrásňovali spolu so staršími geologickými jednotkami. Takmer polovicu územia
chránenej krajinnej oblasti zaberajú lesy. Značnú časť pokrývajú najmä lesy bukovo-jedľového
vegetačného stupňa so silne zastúpenými smrekovými monokultúrami. Výnimku tvoria lesné
komplexy Babej hory, Pilska a Paráča s pralesovitými porastami smreka s prímesou jarabiny.
Okres Námestovo , tiež známy aj pod názvom Biela Orava patrí k najchladnejším oblastiam s
najbohatšími zrážkami na Slovensku. Najchladnejším mesiacom je január – priemerná teplota
-4°C až -7°C. Najteplejším mesiacom je júl – priemerná teplota okolo 15°C. Najviac zrážok
spadne v letných mesiacoch júl, august. Cez veľkú časť územia preteká rieka Biela Orava, s
pritokmi Nová rieka, Katrenčikovský potok, Zimná voda, Jurikov potok, Požehovka,
Zasihlianka, Lomnica, Klinianka, Mutnianka, Hruštínka. Rieka Biela Orava napája najväčšiu
stojatú vodnú plochu v opisovanom území, ktorou je vodná nadrž Oravska priehrada. Severnú
časť Oravy vytvárajú Oravské Beskydy, ktorých hrebeňom vedie štátna hranica Slovenska s
Poľskom i hlavné európske rozvodie. Celková rozloha pohoria je asi 150 km2, dĺžka asi 35 km
a šírka 1-6 km. Pokrývajú ho pomerne súvislé smrekové a miestami smrekovo-jedľové lesy.
Vrcholové časti Babej Hory a Pilska majú prirodzené hole s kosodrevinou. Táto oblasť je
rozdelená na
menšie horopisné celky:
Zaujímavosti a zvláštnosti územia, typické črty
Natura 2000
Sústavu NATURA 2000, na území MAS Biela Orava, tvoria chránené vtáčie územia a územia
európského významu – tri lokality a to: Mutňanské, Beňadovské a Klinské rašelinisko. Tieto
nelesné rašeliniská patria medzi najvýznamnejšie a najzachovalejšie v regióne Biela Orava
s výskytom vzácnych druhov mäsožravých rastlín a mnohé vzácne druhy živočíchov.
K živočíšnym druhom europského významu je zaradený pimrlík močiarny (druh slimáka)
a vážka, tiež aj mlok karpatský. Zdroj: Rašeliniská Bielej Oravy – brožúra, ISBN 978-8089310-04-3
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Chránené vtáčie územie (CHVÚ Horná Orava sa nachádza takmer na celom úyemí regiónu
Biela Orava
Území MAS Biela Orava má o. i. aj tieto zvláštnosti:
Typickou črtou nášho územia je krásna, nedotknutá príroda. Je tu oveľa chladnejšie, ako v iných
regionoch Slovenska.
Na našom územi žili a žijú odjakživa pracovití, skromní a srdeční ľudia, v súlade s prírodou,
ktorí aj napriek drsnému podnebiu , ťažším životným podmienkam dokázali, že svoj kraj milujú
a majú odvahu robiť veci, v mene budúcnosti svojich deti , ktoré menia ľudské životy.
Šesť naj o Bielej Orave:
Najsevernejší okres SR: Námestovo
Najsevernejšia obec SR: Oravská Polhora
Najväčší priemerný prirodzený prírastok: 2,8 dieťaťa na 1 ženu
Najchladnejšia obec V SR: Oravská Lesná
Najnižší vekový priemer obyvateľstva SR : 33,02 rokov
Najvyššia socha Ježiša Krista v SR - Klin
Najväčšia stredná škola v SR: 756 žiakov, Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove
Homogénna spoločnosť: 97,38% obyvateľov slovenskej národnosti, 95,08% obyvateľov
rímsko-katolíckeho vierovyznania.

Demografia
Čo sa týka demografických údajov územia, oproti iným okresom na Slovensku, má okres
Námestovo niekoľko pozitívnych zvláštností. Prevažná časť obyvateľstva žije na vidieku – až
86 %. MAS Biela Orava - má 57 801 obyvateľov s hustotou 88,39 obyvateľov /km2.
Podľa výsledkov prognózy, v najbližších dvoch desaťročiach, len v 5 okresoch Slovenskej
republiky presiahne 10% hranicu. Kým spomínané okresy ťažia s kladného migračného salda,
zatiaľ čo okres Námestovo má nadpriemernú pôrodnosť tzn., že v našom území je najvyššia
pôrodnosť a tým aj prirodzený prírastok. V priemere na jednu ženu je 2,5-2,8 detí. Námestovo
je okres s najväčším percentuálnym prírastkom.
http://www.actageographica.sk/stiahnutie/58_1_02_Bleha_a_kol.pdf /vlastné spracovanie
Ďalším pozitívom je, že náš okres patrí, čo sa týka vekového priemeru, medzi okres
s najmladším obyvateľstvom. V roku 2012 bol priemerný vek 33,02 rokov. V roku 2035 bude
sa zvýši priemerný vek o 5-6 rokov t. j. 38,32. Nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku
sa nedotkol okresu Námestovo, podľa prognóz, počet obyvateľov bude stále stúpať a preto
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povinnosťou a úlohou aj partnerstva MAS Biela Orava je plniť miestne ciele a zabezpečiť
inkluzívny a udržateľný rast.
Tabuľka č. A4 – Rozdelenie obyvateľstva podľa národností
Národnosť Slovenská Česká Poľská Maďarská Ukrajinská
Počet

56288

150

125

14

18

%

97,38%

0,26%

0,22%

0,02%

0,03%

Národnosť

Rómska

Ruská Nemecká

Nezistená

spolu

Počet
%

7

4

15

1180

57801

0,01%

0,01%

0,03%

2,04%

100%

http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx
Z hľadiska národnostnej štruktúry je územie homogénne, s absolutnou prevahou obyvateľstva
slovenskej národnosti 97,38 % , nezistenú národnosť má 2,07% obyvateľstva.
Tabuľka č. A5 – Pohyb obyvateľstva v rokoch 2001 - 2014
Rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Celkový počet
53070 53481 53853 54222 54595 55016 55318
obyvateľov
Rok
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Celkový počet
55714 56146 56534 56711 57077 57495 57801
obyvateľov
Rok
Migračne saldo
Prirodzený prirastok
Celkovy
prirastok/ubytok
Rok
Migračne saldo
Prirodzený prírastok
Celkový
prírastok/úbytok

2001
-93
477

2002
-73
468

2003
-65
434

2004
-69
440

2005
-80
471

2006
-28
427

2007
-92
405

384

395

369

371

391

399

313

2008
-27
422

2009
-89
526

2010
-115
494

2011
-38
533

2012
-71
451

2013
-38
452

2014
-121
423

395

437

379

495

380

414

302

http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx
Celkový prírastok na území partnerstva v rokoch 2001-2014 predstavuje hodnotu 7 731
obyvateľov. Saldo migrácie má však v sledovanom období zápornú hodnotu -121. Migráciou
obyvateľstva do zamestnania, škôl vzniká nutnosť vytvárať vyhovujúce prepravné kapacity.
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Výhodou regiónu je teda stabilizovaný typ populácie s priaznivým indexom vitality
a reprodukcie pracovnej sily a tiež kvalitný ľudský potenciál s pomerne dobrou vzdelanostnou
a kvalifikačnou úrovňou. V okrese Námestovo je dlhodobo najvyšší podiel detskej zložky,
podiel obyvateľov v predproduktívnom veku, ako nám nižšie ukazuje tabuľka, je takmer
trojnásobný ako podiel obyvateľov v poproduktívnom veku.
Rozhodujúci vplyv na vývoj populačného potenciálu má pôrodnosť a v menšej miere aj
migrácia. Počas celého prognózovaného obdobia t. j. 2015 -2030 sa okres Námestovo udrží
medzi okresmi s najvyššou úrovňou pôrodnosti.
Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Populačný potenciál pre trh práce SR do roku 2030,
Ing. Boris Vaňo
Tabuľka č. A6 – Veková štruktúra obyvateľstva
Predproduktívny Produktívny Poproduktívny
vek
vek
vek
počet
6121
20873
1890
muži
%
21,94%
71,58%
6,48%
počet
6121
19490
3030
ženy
%
21,37%
68,05%
10,58%
počet
12518
40363
4920
spolu
%
21,65%
69,86%
8,51%

Spolu
29160
50,45%
28641
49,55%
57801
100%

http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx
Index staroby vyjadruje počet ľudí v poproduktívnom veku (starších ako 65 rokov na jedného
človeka v preproduktívnom veku (do 14 rokov života Na Slovensku hodnota tohto indexu
narastá vo všetkých krajoch vplyvom starnutia. V roku 2017 sa očakáva dosiahnutie hodnoty
tohto indexu nad 1, čo znamená, že na jedno dieťa do 14 rokov bude pripadať viac ako jeden
obyvateľ nad 65 rokov. Územie MAS Biela Orava má však prognózy v tomto smere
vynikajúce. Ako vidíme z tabuľky hodnota indexu staroby je 0,39 - čo znamená, že na
jedno dieťa pripadá 0,39 obyvateľa staršieho ako 65 rokov.
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Tabuľka č. A7 – Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Najvyššie
%
Najvyššie dosiahnuté
dosiahnuté
Počet
vyjadrenie vzdelanie
vzdelanie
Vyššie odborné
Základné
10252 18,19%
vzdelanie
Učňovské (bez
Vysokoškolské
7171
12,72%
maturity)
bakalárske
Vysokoškolské
Stredné odborné
6760
11,99% magisterské,
(bez maturity)
inžinierske, doktorské
Úplné stredné
Vysokoškolské
učňovské (s
1728
3,07%
doktorandské
maturitou)
Úplné stredné
Bez školského
odborné (s
9031
16,02%
vzdelania
maturitou)
Úplné stredné
1660
2,95%
Nezistené
všeobecné

Počet

%
vyjadrenie

455

0,81%

1300

2,31%

3448

6,12%

123

0,22%

13664

24,24%

770

1,37%

SODB 2011
Do roku 2030 sa podiel skupiny obyvateľstva so základným vzdelaním sa bude zvyšovať. Do
skupiny okresov s najvyšším podielom obyvateľov so základným vzdelaním v roku 2030 bude
patriť aj Námestovo a to 13,64%. Okres Námestovo bude medzi okresmi s najvyšším podielom
obyvateľov so základným vzdelaním jediným okresom, ktorý sa bude nachádzať mimo
Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja.
V súčasnosti patrí okres Námestovo do skupiny okresov s najvyšším podielom skupiny
obyvateľstva so stredoškoským vzdelaním a to 34,63 %. Tento trend si udrží aj v roku 2020
s 33,15 % podielom. V roku 2030 sa nepredpokladajú v ostatných okresoch Slovenska žiadne
zmeny, iba okres Námestovo sa z 9. Priečky v roku 2020, posunie na 18. Priečku v roku 2030.
Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním do konca prognózovaného obdobia 2030 bude
najvýraznejšie

sa meniacou a jedinou rastúcou vzdelanostnou skupinou obyvateľstva na

Slovensku, výnimkou nie ja ani okres Námestovo.
Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Populačný potenciál pre trh práce SR do roku 2030,
Ing. Boris Vaňo
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Štruktúra uchádzačov o zamestnanie
Úrad PSVaR Námestovo evidoval v roku 2014 v priemere 6 235 UoZ . Priemerná miera
nezamestnanosti v okrese Námestovo bola 13,61 %, medziročne poklesla o 1,14
percentuálneho bodu.
Tabuľka č. A8 - Uchádzači o zamestnanie podľa veku a ich podiel na celkovom počte
UoZ
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Do 19 rokov
Podiel
20 - 29 rokov
Podiel
30 - 39 rokov
Podiel
40 - 49 rokov
Podiel
nad 50 rokov
Podiel

66

92

89

265

232

192

2,17%

2,68%

2,39%

6,63%

5,33%

4,75%

877

1098

1325

1308

1369

1220

28,86%

31,99%

35,65%

32,70%

31,42%

30,19%

697

734

772

838

894

840

22,93%

21,39%

20,77%

20,95%

20,52%

20,79%

736

778

797

861

1026

961

24,22%

22,67%

21,44%

21,52%

23,54%

23,78%

663

730

734

728

836

828

21,82%

21,27%

19,75%

18,20%

19,19%

20,48%

Stav a vývoj nezamestnanosti
Vývoj nezamestnanosti v oboch okresoch mal až do roku 2008 klesajúci charakter s výraznou
cyklickou zložkou. Prudký nárast nezamestnanosti v dôsledku dopadov svetovej hospodárskej
krízy bol spomalený až v poslednom štvrťroku 2009.Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch
2005-2014 zachytáva nasledovný graf:
Tabuľka č. A9 - Uchádzači o zamestnanie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
STUPEŇ 10,
642
683
688
695
782
680
11 (0, 1)
Podiel 21,13%
19,90%
18,51%
18,33%
17,94%
16,82%
STUPEŇ 12,
1312
1526
1582
1593
1904
1787
13 (2, 3)
Podiel 43,17%
44,47%
42,56%
42,02%
43,69%
44,23%
STUPEŇ 14
806
876
1025
1079
1207
1105
(4,6)
Podiel 26,52%
25,52%
27,57%
28,47%
27,69%
27,35%
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STUPEŇ 15
(5)
Podiel
STUPEŇ 16,
17 (7)
Podiel
STUPEŇ
18,19 (8, 9)
Podiel

88

114

123

123

136

134

2,90%
63

3,32%
88

3,31%
114

3,24%
102

3,12%
99

3,33%
90

2,07%
128

2,56%
145

3,07%
185

2,69%
199

2,27%
230

2,24%
242

4,21%

4,23%

4,98%

5,25%

5,29%

6,00%

Legenda:
St.10 – neukončené základné vzdelanie, St.11 – základné vzdelanie, St.12 – nižšie odborné
vzdelanie, St.13 – stredné odborné vzdelanie, St.14 – úplné stredné odborné vzdelanie, St.15 –
gymnázium, St.16 – vyššie odborné vzdelanie, St.17 – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
St.18 – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, St.19 – vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa
V štruktúre uchádzačov o zamestnanie, podľa stupňa vzdelania, oproti minulému roku bolo
zaznamenané v absolútnom vyjadrení mierny nárast v uchádzačov o zamestnanie s ukončeným
vysokoškolským stupňom vzdelania. Stále najpočetnejšou skupinou sú uchádzači s učňovským
vzdelaním až 44,23%. Prevaha nezamestnaných s nízkym stupňom vzdelania, s nízkymi
teoretickými a praktickými vedomosťami a zručnosťami a ich zamestnanie je v regióne
pretrvávajúcim problémom.
Tabuľka č. A10 - Osobitné kategórie nezamestnaných a ich podiel na celkovom počte
UoZ
Rok 2009 Rok 2010
(priemer) (priemer)

UOZ
NAD 50 ROKOV

Rok 2011
(priemer)

Rok 2012
(priemer)

Rok 2013 Rok 2014
(priemer) (priemer)

636
Podiel 22,07%

725
21,56%

729
20,02%

717
17,93%

834
19,14%

825
20,43%

310
Podiel 10,77%
UOZ EVIDOVANÍ
NAD 12 MESIACOV
696
Podiel 24,17%
UOZ – ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÍ
120
Podiel 5,76%

456
13,55%

539
14,80%

523
13,08%

554
12,71%

520
12,86%

1107
32,92%

1128
30,98%

1339
33,48%

1680
38,55%

1935
47,90%

155
4,16%

147
4,61%

118
2,95%

144
3,30%

212
5,24%

UOZ
ABSOLVENTI
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UOZ - PRED
ZARADENÍM DO
EVIDENCIE UOZ
NEMAL
PRAVIDELNE
PLATENÉ
ZAMESTNANIE 12
KAL. MESIACOV
Podiel
Zdroj: Úrad práce a sociálnych vecí Námestovo

-

-

-

-

-

-

2887
71,46%

Popis prírodných zdrojov, ľudských, kultúrno-historických, ekonomických,
inštitucionálnych zdrojov
Partnerstvo MAS Biela Orava si plne uvedomuje, že kultúrne dedičstvo vo svojich väzbách
vytvára priestor pre aktivizáciu angažovanosti občanov v území a záujmu o veci verejné,
zvyšovanie atraktivity (bonity) prostredia pre bývanie, rekreáciu, prácu a podnikanie,
posilňovanie identity sídla a regiónu, podpory pocitu domova a poznania prostredia.
Biela Orava (podľa názvu rieky) alebo Horná Orava,

chránenou krajinnou oblasťou s

množstvom pôvodných lesných komplexov, pokrývajúcich 40 % územia so vzácnymi
rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. 85 % územia zaberá Chránená krajinná oblasť
Horná Orava a štyri prírodné rezervácie.
Chránená krajinná oblasť Horná Orava – husté lesy, vlhké rašeliniská a „oravské more“.
Územie chránenej krajinnej oblasti sa rozprestiera v severnej časti stredného Slovenska. Je
zriadená od roku 1949 na ploche 58 738 ha. Priamo susedí s územím CHKO Kysuce a poľským
Babiogórskym Parkom Narodowym a je tak súčasťou jedného z najrozsiahlejších
veľkoplošných chránených území v strednej Európe. Celá chránená oblasť budovaná flyšom
patrí do Vonkajších Západných Karpát a dominuje v nej pohorie Oravské Beskydy. Najvyšším
vrchom je legendárna Babia hora (1723 m) – hrdý symbol slovenskej a poľskej Oravy a
zároveň aj najvyšší flyšový vrch na Slovensku. Z hľadiska hydrológie patrí celá CHKO do
povodia rieky Oravy, ktorá má dve zdrojnice. Čierna Orava priteká z Poľska a Biela Orava
pramení pri Oravskej Lesnej. V minulosti sa obe zdrojnice zbiehali na jednom mieste, ktoré je
dnes dobre ukryté pod hladinou Oravskej priehrady. Flyšové pohoria nie sú bohaté na zásoby
podzemnej vody. Jedinou známou lokalitou, kde vyvierajú minerálne pramene, je Slaná voda
na úpätí Babej hory. Orava je najchladnejším regiónom Slovenska. Prevažuje tu lesná krajina,
ktorá zaberá najmä podhorský a horský stupeň. Vzácnym endemitom, ktorý rastie na Babej
hore je rožec alpínsky babohorský. Fenoménom Oravy sú močiarne mokrade - rašeliniská.
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Nikde inde na Slovensku sa nevyvinuli v takom rozsahu. Rašeliniská vrchoviskového typu sa
vyskytujú v tzv. boroch, ktoré boli odvodnené, aby sa dali využiť ako bohaté ložiská rašeliny.
Najviac bolo postihnuté rašelinisko pri Suchej Hore. Rašeliniská Oravskej kotliny sú však
prísne chránené a boli zaradené do Zoznamu mokradí medzinárodného významu. Rašeliniská
a močariská sú biotopom viacerých druhov plazov a obojživelníkov. Z ďalších zvierat žije v
CHKO Horná Orava medveď, vlk, rys, jelenia, srnčia a diviačia zver. Z Poľska sem občas
prenikne los mokraďový. Udomácnil sa tu vzácny bocian čierny a významným biotopom
vodného vtáctva je Oravská priehrada, presnejšie Vtáčí ostrov.Na území chránenej krajinnej
oblasti sa nachádza celkovo 1 maloplošné chránené územie, 1 chránené vtáčie územie a 10
území európskeho významu:
Chránené vtáčie územie
Horná Orava – celý región hornej Oravy je jedným z troch najvýznamnejších území na
Slovensku na hniezdenie viacerých druhov vtákov (napr. tetrov hlucháň, orol krikľavý, bocian
biely a bocian čierny a i.)
Nachádzajú sa tu aj štátom chránené prírodné pamiatky - Na Slanickom ostrove sa nachádza
kostol Povýšenia svätého Kríža z osemnásteho storočia. Ku kostolu priemestnili sochu
Antona Bernoláka, v nadživotnej veľkosti z r. 1938. Samotný ostrov vznikol zaplavením obce
Slanica ako jaj ďalších obcí po vytvorení Oravskej priehrady v ktorom je umiestnená expozícia
tradičnej slov. plastiky a maľby Oravskej galérie, vedľa Vtáčí ostrov, ornitologická rezervácia.
Na Babej hore a Pilsku sú prírodné rezervácie pôvodných ihličnatých pralesov, na celom území
sú mnohé chránené rašelinové náleziská. Nízka priemyselná koncentrácia a priaznivé prírodné
danosti predurčujú tento región na oblasť mimoriadne vhodnú na rozvoj cestovného ruchu.
Tento sa v lete orientuje najmä do oblasti Oravskej priehrady, ktorá sa stala vyhľadávaným
rekreačným a športovým strediskom.
V stredisku Slanická Osada sú sústredené vodné športy a Slanický ostrov s umeleckou
expozíciou Oravskej galérie. V zimných mesiacoch je tu široká ponuka lyžiarskych aktivít,
rozmiestnená rovnomerne po celom území regiónu.
Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA
Lesná železnica v Oravskej Lesnej na Orave bola v praxi nie len konštrukčne a prevádzkovo
lacnejšia než konvenčné železnice, ale dokázala si poradiť aj s veľmi členitým terénom. V
súčasnosti už neslúži pôvodnému účelu – doprave dreva, ale slúži ako atrakcia Oravského
múzea.
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Vynikajúcim lákadlom, pre turistov je napr. turistická trasa: Slaná voda - Hviezdoslavova
horáreň - Babia hora - Brána - Malá Babia hora - Borsučie - Pod Borkom - Vonžovec - Slaná
voda . Biela Orava dala v minulosti slovenskému národu vynikajúce osobnosti. Narodil sa tu
kodifikátor spisovnej slovenčiny Anton Bernolák, lesný inžinier a kronikár Oravy Andrej
Kavuliak, básnik Ignác Grebáč – Orlov, spisovateľ Milo Urban, biskup Ján Vojtaššák. V tomto
kraji žil a tvoril aj najväčší slovenský poet Pavol-Országh Hviezdoslav. Tu vznikla jeho
najväčšia básnická skladba Hájnikova žena.
Jódobromový prameň na slanej vode v Oravskej Polhore s výdatnosťou 1 liter/s, teplotou 31
stupňov, indikáciou na ochorenia štítnej žľazy, dýchacích ciest a kožných ochorení, čo ho
predurčuje na vybudovanie rekreačno- rehabilitačného strediska, v blízkosti Oravskej Polhory.
Tabuľka č. A11 - Zoznam kultúrnych a historických pamiatok a najznámejších
kultúrnych podujatí
Najznámejšie kultúrne
Kultúrne a historické pamiatky
Názov obce
podujatia v obciach MAS
v obciach
Biela Orava
Pilier
Rezbársky plenér
Babínska paráda
Kríž s korpusom
Náhrobník s krížom a reliéfom
Babín
Náhrobník s reliégom – fragment
Oravské Vianoce
Podstavec s reliéfmi
Reliéf
Drevená zvonica
Beňadovské skladanky
Socha sv. Vendelína
Beňadovo
Deň obce
Podstavec s reliéfom
Dom remeselníčky č. 45
Kaplnka na kalvárii a kalvária

Bobrov

Breza

Klin

Kostol
Podstavec
Socha sv. Floriána
Podstavec
Socha sv. Vendelína
Dom remeselníčky č. 192
Pilier
s reliéfom
sv.
Jána
Nepomúcekeho
Súsošie – Korunovanie Panny Márie
Pilier s reliéfom – Sedembolestnej
Panny Márie
Socha – sv. Ján Nepomúcky
Rodinný dom č. 212
Rodinný dom č. 217
Rodinný dom č. 163

Bobrovské dni sv. Jakuba
Púť na Bobrovskú kalváriu

Futbalový turnaj
Regionálne preteky
v bežeckom lyžovaní
Cyklistické preteky
Kliňanský kotlík
Lyžiarsky prechod klinianským
chotárom, Obecné páračky
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Krušetnica

Lokca
Lomná

Mútne

Námestovo

Novoť

Kaplnka sv. A. Paduánskeho
Rím.kat. kostol
Socha Krista na Grape
Kaplnka na Vahanove
Barokový kostol
Rímskokatolícky kostol
Trojičný stĺp z prvej polovice 19.
storočia
Socha sv. Jána Nepomuckého
Pilier s reliefom
Súsošie korunovanie Panny Márie
Oplotenie – kamenné
Kríž s korpusom – Ukrižovaný
Kristus
Kostol sv. Trojice
Socha sv. Jána Nepomúckeho
Kaplnka z roku 1840
Kaplnka prícestná sv. Trojice
Pilier s reliéfom sv. Rozálie
Socha sv. Jozefa
Pilier kamenný reliéf sv. Jozefa
Súsošie sv. Trojice
Pilier s reliéfmi pekla a Panny Márie
Kríž s korpusom
Socha sv. Anny
Socha sv. Antona Paduánskeho
Pamätník
Kostol sv. Magdalény
Socha Mária s dieťaťom
Pilier a podstavec s reliéfmi
Hrob s náhrobkom Hamuljak
Tabuľa pamätná Hviezdoslav
Pomník so sochou P.O. Hviezdoslav
Pilier s podstavcom a reliéfmi sv.
Juraja a sv. M. Magdalény
Socha Panny Márie – Immaculaty
Kostol sv. Kríža
Pomník so sochou A. Bernoláka
Dom ľudový č. 363 zrubový
Kostol katolícky
Obraz narodenia Panny Márie
Socha svätého Vendelína
ľud. drevorezby z 19. storočia
kamenné stĺp: svätej Trojice z roku
1806,

Silvestrovský punč
Biela stopa –prechod Kýčerou
na bežkách, Športový deň obce

Lokčianský kotlík

Dožinkové slávnosti

Zimný výstup na Pilsko

Festival „Verím Pane“

Námestovský jarmok,
Námestovský dychfest,
Drevorubač, Dni sv. Huberta,
Hudobné leto
Novoťská hrudka,

Novoťské furmanské dni
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Oravská
Jasenica

Kamenný
stĺp
svätého
Jána
Nepomuckého, Krista Trpiteľa z
1825, so sochou Piety z r. 1800.
Pilier s podstavcom s reliéfom Jána Deň obce
Nepomúckeho
Remeselnícky jarmok
Súsošie sv. Trojice
Dom pamätný č. 126 Martin
Hamuljak

Pamätná tabuľa Martin Hamuliak
Kostol sv. Anny
Pilier s reliéfom sv. Anny
Oravská Lesná Socha Panna Mária s dieťaťom
Kamenné oplotenie
Lesná železnica úzkorozchodná
Podstavec
s reliéfom
Márie
Magdalény
Kríž s korpusom – socha Krista na
Oravská Polhora kríži
Hviezdoslavova horáreň, rodný dom
Mila Urbana
Tabuľa pamätná P.O. Hviezdoslav
Socha sv. Márie Magdalény
Pilier s reliéfom
Socha sv. Pavla
Pilier s podstavcom a reliérmi sv.
Oravské Veselé Martina + erb Révay

Rabča
Rabčice

Sihelné

Ťapešovo
Vasiľov

Socha sv. Jána Nepomúckeho
Pilier s reliéfom sv. Floriána
Socha sv. Antona Paduánskeho
Kostol Navštívenia Panny Márie
Stĺp kamenný
Socha sv. Ján Nepomúcky
Kaplnka prícestná so sochou sv.
Jozefa
Kostol Všetkých svätých
Drevená zvonica
Pilier s podstavcom a reliéfmi sv. Ján
Nepomúcky a sv. Katarína, sv. Jozef

Lesnianska heligónka,
Vianočný koncert
Folklŕ bez hraníc

Výstup na Babiu horu
Gajdovačka – medzinárodný
festival

Mariánske dni – gospelový
festival
Hrajže mi muzička, hraj

Dni obce, Hasičské
Futbalový turnaj

dni,

Goralova bežka, Rabčická
heligonka
Sihelské
turbo,
Folklórne
slávnosti po Pilskom a babou
Horou

Súsošie sv. Trojice
Podstavec s reliéfom Panny Márie
Dni obce
Kríž s korpusom – socha Krista na
kríži
Oltár Panny Márie, z r. 1918 s Dožinková slávnosť
barokovými sochami a bočným Páračky
oltárom z 1. polovice 18.
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storočia
Kostol sv. Anny: postavený v roku Dni sv. Anny
1932, vysvätený 27. 10. 1935
Andrejom Hlinkom,
Kaplnka sv. Anny: postavená v
rokoch 1829-1830,
Vavrečka

Kaplička lurdskej Panny Márie „Na
Pasekoch“,

Historická hasičská striekačka z roku
1906
Vavrekova lipa: 400 - ročná lipa
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Zákamenné
Pamätník padlí v I a II: sv. vojne
Pamätník Rowland – lesník
Kameň hraničný - Rowland
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Pilier s podstavcom
Kríž s korpusom – socha Krista na
kríži
Zubrohlava
Reliéf Panna Mária
Kostol sv. Petra a Pavla
Zdroj: obce a vlastné spracovanie

Dni obce Zákamenné
Čarovné ostrohy, Zimný
a letný prechod
Zákamennským grúňom
Deň otcov, Futbalový turnaj
starostov obcí a kňazov
Spišskej diecézy
Leto s plátenníkom

Infraštruktúra a miestne služby
S rozvojom ekonomiky, spoločnosti, infraštruktúry a technológií sa pomaly a postupne mnohé
problémy, ktoré obyvateľom Bielej Oravy spôsobovali ťažšie prírodné podmienky, dnes však
môžu tieto podmienky a predpoklady naopak znamenať výhodu a predurčovať regiónu vysoký
potenciál rozvoja cestovného ruchu. Priaznivý demografický vývoj a ľudský potenciál dáva
všetky prepoklady aj na rozvoj podnikania, tvorby pracovných miest. Infraštruktúra je nutná
podmienka zdravého ekonomického rozvoja, na našom území nie je doposiaľ rozvinutá ani
v kvantitatívnom a ani v kvalitatívnom zmysle slova s ohľadom na rozvojové možnosti
i geografiu.
Doprava
Na jednej strane nedostatočné dopravné spojenie regiónu, nie je napojený na želežničnú
dopravu, nízka frekvencia dopravných spojov do obcí, zlý technický stav cestných
komunikácií, na druhej strane tri hraničné prechody : Bobrov, Novoť a Oravská Polhora
s Poľskou republikou vytvárajú dobré podmienky pre rozvoj regiónu a spoluprácu
s obyvateľmi Poľska.
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Tabuľka č. A12 - Základné údaje o stave cestných komunikácií v území k 31.12.2014
Druh cestnej komunikácie
Dĺžka v km
Diaľnice

0

Diaľničné privádzače

0

Rýchlostné cesty

0

Privádzače rýchlostných ciest

0

Cesty 1. triedy

38,961

Cesty 2. triedy

33,947

Cesty 3. triedy

93,330

Zdroj: http://www.cdb.sk/files/documents/cestna-databanka/infolisty-k_mapam/no.pdf
Tabuľka č. A13 - Dostupné finančné zdroje, rozpočty a majetok obcí
Schválený rozpočet na rok
Majetok
2015
Por. č.
Názov obce
Obstarávacia
Účtovná
Príjem
Výdaj
cena
cena
1.
Babín
788 269
788 269
1 580 671
2.
Beňadovo
362 205
361 205
2 139 834
1 773 227
3.
Bobrov
889 441
889 441
5 120 160
4.
Breza
949 555
949 555
5 663 633
4 039 149
5.
Klin
895 325
895 325
3 659 544
1 563 256
6.
Krušetnica
717 923
716 999
3 051 290
2 240 631
7.
Lokca
1 465 289
1 348 964
4 103 804
3 877 224
8.
Lomná
422 000
203 150
3 548649
2 298 963
9.
Mútne
1 609 773
1 609 773
6 612 754
4 786 680
10.
Námestovo
5 974 188
5 967 281
11.
Novoť
1 834 175
1 834 175
4 172 725
2 427 254
12.
Oravská
956 695
956 695
Jasenica
13.
Oravská Lesná
1 125 658
1 125 658
14.
Oravská Polhora
1 195 362
1 195 362
15.
Oravské Veselé
1 628 414
1 507 642
3 666 654
16.
Rabča
3 492 002
3 434 704
17.
Rabčice
1 748 803
1 748 803
2 549 475
2 549 475
18.
Sihelné
795 632
795 632
19.
Ťapešovo
261 676
258 117
1 082 607
689 717
20.
Vasiľov
656 650
656 650
21.
Vavrečka
579 522
579 522
2 414 308
1 674 237
22.
Zákamenné
1 450 658
1 450 658
14 205 506
11 032 291
23.
Zubrohlava
1 052 215
1 052 215
3 755 433
Zdroj : obce/vlastné spracovanie
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Ekonomické zdroje – oblasť podnikania
PRÁVNICKÉ OSOBY - podnikateľské subjekty (podniky) a neziskové organizácie
Oproti minulému obdobiu sa zaznamenal nárast podnikov zameraných na tvorbu zisku ako aj
nárast neziskových inštitúcií. Najpočetnejšiu skupinu z podnikov tvoria spoločnosti s ručením
obmedzeným

tvoria 85,61% . V skupine neziskových inštitúcií tvoria najväčší podiel

združenia.
Podľa zaradenia podnikov podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE
rev.2 v okrese Námestovo prevažujú podniky v kategórii veľkoobchod, maloobchod, oprava
motorových vozidiel a motocyklov (30% podnikov), stavebníctvo (20% podnikov)
a priemyselná výroba (14 % podnikov).

Priemysel
Priemyselné odvetvie je z väčšej časti sústredené v spádovom a jedinom meste okresu
v Námestove. Firmy sú zamerané na oblasť spracovania plechov, výrobu strojov, obalov,
elektronických komponentov, výroba komponentov z plástu a spracovanie dreva. Úroveň
priemyselnej výroby je dynamicky stúpajúca, no priemysel v okrese je slabo diverzifikovaný.
Priemerná mesačná mzda v priemysle je výrazne pod priemerom hodnôt na úrovni SR (od 593€
– 715€).

Priemyselný park v Oravskej Jasenici typu greenfield je dôležitým rozvoja

zamestnanosti v okrese.
Najväčší zamestnávatelia okresu Námestovo:
ZŤS Strojárne, s.r.o. Námestovo (výroba strojov a zariadení i. n.)
JOHNSON CONTROLSLučenec, s.r.o., odštepný závod Námestovo (výroba automobilových
interiérov)
COOP Jednota Námestovo, SD (obchodná činnosť)
STREŠNÉ CENTRUM, s.r.o., Námestovo (špecializované stavebné práce)
MBM-STAV, s.r.o., Námestovo (výstavba budov)
AVEX electronics, s.r.o., Oravská Lesná (výroba elektrických zariadení)
Strojárne, s.r.o., Námestovo (výroba strojov a zariadení i. n.)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo (verejná správa a obrana)
AWS - Slovakia, s.r.o., Vavrečka (výroba elektronických komponentov)
CRT electronic, s.r.o., Oravská Lesná (výroba elektronických komponentov)
Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo (vzdelávanie)
Mesto Námestovo (verejná správa a obrana)
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Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo(vzdelávanie)
Stredná odborná škola technická Námestovo (vzdelávanie)
Gymnázium Antona Bernoláka
DAKNA Námestovo, družstvo (pestovanie plodín a chov zvierat)
A P I A G R A, klimatizácia a vetranie, spol. s r.o. , Zubrohlava (výroba strojov a zariadení)
Stavpoč Klin – stavebné práce
MATERASSO, s. r. o. Oravské Veselé, výroba a predaj matracov, paplónov a vankúšov
STAVPOČ Klin – stavebné a vodoinštalatérske práce
Okresný úrad Námestovo
Daňový úrad
Tabuľka č. A14 - Prehľad podnikov podľa veľkostnej štruktúry - stav k 31.12.2014
v tom podľa počtu zamestnancov
Podniky
Územie
250–
500 –
1 000
spolu 1) 0 – 9 10 – 19 20 – 49 50–249
499
999
a viac
Námestovo
813
700
54
38
18
3
1)
(zdroj: ŠÚSR)
vrátane podnikov s nezisteným počtom zamestnaných osôb
Fyzické osoby

– živnostníci, podnikatelia podnikajúci

v slobodných povolaniach

a samostatne hospodáriaci roľníci
Z registrovaných 7 414 fyzických osôb - podnikateľov (3% nárast oproti roku 2013) v okrese
Námestovo tvorili 96% podiel živnostníci. Zvyšný podiel tvorili fyzické osoby – podnikatelia
podnikajúci v slobodných povolaniach 2% a samostatne hospodáriaci roľníci 2%. V roku 2014
živnostníci podnikali prevažne v oblasti stavebníctva až 52%, druhou oblasťou bola
priemyselná výroba 24% a treťou najpočetnejšou oblasťou bol veľkoobchod, maloobchod,
oprava motorových vozidiel a motocyklov 9%.
(zdroj: ŠÚSR)
Hospodársko – ekonomický potenciál
Ekonomika územia je zastúpená hlavne sektorom obchodu a dopravy – 38,6%, za ktorým
nasleduje stavebníctvo – 21,4%, ostatné služby- 17,5% a priemysel- 15,2%. Sektor
poľnohospodárstva má v okrese najmenšie zastúpenie – 7,4%. Počet fyzických osôb podnikateľov je najvyšší z troch oravských okresov. Je nutné podporiť existujúce mikro a malé
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podniky a tiež podporiť vznik nových podnikov s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť
a zvýšiť zamestnanosť, zastaviť odliv mladých obyvateľov z regiónu.
Stavebníctvo
Rastúci počet podnikateľských subjektov v oblasti stavebníctva, územie vhodné na výstavbu
rekreačných zariadení, vytvorenie nových území pre rozvoj výstavby, vytvorením vhodnej
infraštruktúry a podmienok pritiahnutie ďalších potencionálnych zamestnávateľov na jednej
strane vytvára dobré podmienky pre rozvoj tohto odvetvia a vytvorenie pracovných miest,
avšak na druhej strane nízke mzdy sú prekážkou pri zamestnávaní odborných i remeselných
prác. V roku 2014 pribudlo v okrese Námestovo spolu 999 bytov, z toho 953 rodinných domov
a 22 bytov bolo asanovaných.
Na území partnerstva, spolu za všetky odvetvia a priemyslu, je evidovaných 2 168 firiem
(SZČO, s.r.o., a.s., a iné formy podniku).
https://www.vsetkyfirmy.sk/okres/namestovo
Tržby
Za rok 2014 sa tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle dosiahli v okrese Námestovo 2373
– 132 078 tis. Eur z cca 75 216 mil Eur za celú SR. Na okresnej úrovni sa najvýraznejšie zvýšili
práve v okrese Námestovo - o 49,3% Tržby za ubytovanie boli vo výške 272 tis. Eur,
priemerná cena za ubytovanie bola vo výške 12,91 Eura.
(zdroj www.7.statistics.sk)
Poľnohospodárstvo
Ako sa uvádza v materiáli Horná Orava, okres Námestovo je zaradený do horskej oblasti
z hľadiska poľnohospodárskej výroby, ktorá je charakteristická výraznou heterogenitou
podmienok. Tomu zodpovedá i prirodzená úrodnosť a zameranie poľnohospodárskej výroby,
ktorá je silne obmedzená a má nepriaznivé produkčné podmienky pre väčšinu komodít.
Produkčná schopnosť poľnohospodárskych pôd je , v rámci Slovenska, najnižšia a vychádza
s prírodných podmienok. Produkčná schopnosť i bonitné triedy sú odvodené z BPEJ
s najväčším zastúpením 7.a 8. Bonitnej triedy. Prevažujúcou plodinou sú objemové krmoviny,
preto rozhodujúcim je tu chov dobytka a oviec a jeho budúcnosť bude závisieť od dotačnej
politiky poľnohospodársva. Štruktúra pôdneho fondu a snaha obmedzenia erózie ekologicky
podmieňuje na hlavnú orientáciu na výrobu objemového krmiva a tým na chov oviec,
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hovädzieho dobytka a koní. Vznikom súkromného vlastníctva a hospodárenia na menších
výmerách sa čiastočne zmenil charakter obrábania, hnojenia a štruktúry poľnohospodárskych
štruktúr. Úlohou miestnych aktérov, zodpovedných za životné prostredie, je preferovať
ekologické poľnohospodárstvo.
Rastlinná výroba je rozvinutá málo, v poslednej dobe sa zameriava na pestovanie bobuľovín.
Doterajší vývoj v poľnohospodárstve bol determinovaný výraznými zmenami s negatívnym
dosahom na udržanie pracovných miest na vidieku, vývoj poľnohospodárskej produkcie, ako
aj na rozvoj podnikateľskej sféry v poľnohospodárstve (predovšetkým na značný nezáujem
mladých ľudí o podnikanie v poľnohospodárskych činnostiach).
V období spred 30-40 v každom dome pracovali rodinní príslušníci na poľnohospodárstve i keď
to nebol hlavný zdroj ich obživy. Láska k pôde sa ako k živiteľke sa prenášala z generáciu na
generáciu. I keď v poslednom období sa aj na našom území začala prejavovať nepriaznivá
veková štruktúra ľudí pracujúcich v tejto oblasti – mladí odchádzajú z dôvodu, že pracovné
priležitostí, pracovné podmienky, mzdy sú vo vidieckych oblastiach horšie, predsa len ľudský
potenciál na prácu v tejto oblasti sa zachoval. Mladí farmári i fyzické osoby, ktoré pracujú
v tejto oblasti túto prácu ovládajú a nadväzujú na tradície. Poľnohospodárske budovy sú však
schátralé, nevyhovujúce, chýba technológia a vybavenie. Ďalším faktorom, ktorý neumožňuje
zabezpečenie stability v území sú absentujúce alternatívne činnosti ako napr. poskytovať
rekreačné služby - tým by sa zvýšila zamestnanosť, vytvoriť nové možnosti trávenia voľného
času – agroturistika a pod.
Efektívne využívanie prírodných zdrojov, obnoviteľné prírodné zdroje využívať so zreteľom
na ochranu životného prostredia. Pôda je v súčasnosti málo využívaná z dôvodu nezáujmu ľudí
pracovať na poľnohospodársve, rozdrobením a majetkoprávnym nevysporiadaním pozemkov,
nepriaznivé prírodné podmienky, bonita pôdy, legislatíva, diferencie nepriamých platieb medzi
Slovenskom a ostatnými štátmi EU... Pre územie okresu je typické vysoké percento trvalých
trávnatých porastov a preto činnosť poľnohospodárskych družstiev je zameraná predovšetkým
na chov oviec a dobytka. Ovocinárstvo i rastlinná je rozvinutá slabo. Motivujúcim prvkom pri
rozvoji poľnohospodárstva by mohla byť pomoc mladým farmárom, zakladanie rodinných
fariem a pod. V okrese Námestovo pôsobí cca 20 podnikov.
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Tabuľka č. A15 - Prehľad najväčších poľnohospodárskych podnikov
Názov
Agropema, s. r. o.
Silmar, s. r. o
PD družstvo Mútne
AGRO Oravská
Polhora
Agro Beňadovo s. r.
o.
Agrodružstvo
Rabčice
BERRYS s. r. o.
Bobrov
RD Oravská
Polhora
Agro Mútne
SQILLA s.r.o.
Mútne
Dakna, Námestovo
Agrospol Lesná
s.r.o.
Podielnícko-obch.
družstvo Bobrov
RD Zákamenné
Agrodružstvo
Mútne
RD Babia Hora
Rabčice
PD Magura Rabča
RD Vavrečka
Ťapešovo
PD Vasiľov
Agrovex Novoť

Tržby/€
0
10 065
0

Zisk/€
270
1500
1124

Predmet činnosti
Zmiešané hospodárstvo
Zmiešané hospodárstvo
Zmiešané hospodárstvo

14 341

2 958

Zmiešané hospodárstvo

19 346

512

Zmiešané hospodárstvo

0

093

Zmiešané hospodárstvo

122 907

20 253

8 663

3 013

Zmiešané hospodárstvo

1 139 899

21 514

Zmiešané hospodárstvo

89 801

7 150

1 885 341

980

460

5 064

1 079 833

38 925

Zmiešané hospodárstvo

738 068

33 592

Chov hospod. zvierat

0

1448

0

0

Zmiešané hospodárstvo

300 088

4 517

Zmiešané hospodárstvo

1 390 684

10 517

Zmiešané hospodárstvo

333 991
671 218

46 490
24 695

Chov dojníc
Chov dojníc

Pestovanie ovocia

Chov hospod. zvierat
Chov dojníc
Služby súvisiace s
pestovaním

Chov hosp. zvierat

Tabuľka č. A16 - Prehľad počtu subjektov - podľa SK NACE - primárny sektor
Oblasť aktivít/služieb
Súkromne hospodariaci roľníci
Služby súvisiace s pestovaním
SZČO/Chov dojníc a oviec
SZČO/ Lesné hospodárstvo
Spol.s. o./ Ťažba dreva
Urbárne spolky a iné
Riečna akvakultúra, rybolov
Chov poľných zajacov

Počet subjektov
149
145
125
285
12
33
1
1
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Ako vidíme v tabuľke, vzhľadom na veľkosť územia a počet obyvateľov je to len minimálna
časť obyvateľstva zaoberajúca sa odvetvím poľnohospodárstva. Trvaloudržateľný rozvoj sa
zabezpečí len vzájomnou previazanosťou a podmienenosťou cez jednotlivé sektory ako sú
zdravé a bezpečné životné prostredie, poľnohospodárstvo, vidiek , infraštruktúra starostlivosti
o človeka a vzdelanie. V súlade s udržateľnosťou ekonomického rozvoja je potrebné hľadať
intenzívnejšie cesty, ako naplniť dnešné potreby bez toho, aby sa neplytvalo surovinami, ako
zachovať neobnoviteľné zdroje aj pre budúce generácie a ako nezničiť ekosystémy. Je potrebné
vniesť nové technologické spôsoby výroby, výmeny a toku informácií tak, aby podnietilo
tvorbu sieťových, podnikateľských a virtuálnych štruktúr a tým aj výraznejšie investičné
aktivity. Obyvatelia územia pochopili, že limit Zeme je obmedzený a preto je potrebné sa
zamerať na vzdelávanie a kultiváciu kvalifikovaného ľudského potenciálu. Je potrebné
vytvárať spoluprácu medzi výrobcami, dodávateľsko.odberateľskými reťazcami a tak sa
vyhnúť prebytku či zlyhávaniu trhu. Taktiež je potrebné mať na zreteli rešpektovanie trhových
podmienok s ohľadom na miestne podmienky a zvyklosti, nakoľko tradície výraznou mierou
ovlyvňujú dopyt a spotrebu produktov. Je nevyhnutné, aby sme sa vrátili k poľnohospodárstvu
v novej a atraktívnej podobe tak, aby mladí ľudia neodchádzali za prácou do zahraničia,
nenechávali rodiny, ale aby ostali pracovať aj v oblasti poľnohospodárstva a vrátili sa
k hodnotám, ktoré naše územie má.
Na Orave boli vždy ľudia pracovití a nenechali ani kúštik zeme neobrobený. Tradične sa
pestovanie zemiakov i niektorých obilním –jačmeňa a ovsu úplne vymizlo resp. pestuje sa len
pre vlastnú spotrebu. Alternatívnou možnosťou je aj pestovanie špeciálnych rastlín. Región
biela Orava , oproti celoslovenskému priemeru, má

o 19% nižšiu priemernou mzdou,

neexistujúce obchodné reťazce a pod. Výrazné zmeny v štruktúre spôsobili, že farmári
pracujúci v tomto sektore sú väčšinou zameraní len chov hovädzieho dobytka a to len mäsové
plemená bez ďalšieho spracovania. Región je známy výrobkami z mlieka, (syry, korbáčiky,
oštiepky), je však potrebná podpora ako v oblasti marketingu a vzdelávania tak aj v oblasti
zakúpenia nových vybavení strojov a zariadení. Diverzifikáciou hospodárskej základne
v regióne prostredníctvom zavádzania tých odvetví, ktoré stavajú na tradíciách sa poskytne
priestor na predaj na domácom i zahraničnom trhu a v neposlednom rade prinesie j pracovné
príležitostí a trvaloudržateľný rozvoj vidieka.
Potravinárstvo má dôležitú úlohu , nakoľko je to nadväzujúci sektor na živočíšnu a rastlinnú
výrobu. Potravinársky priemysel v území MAS Orava buď úplne absentuje , alebo nie je
konkurencie schopný. Je vystavený príliš silnému tlaku potravín dovezených potravín zo
zahraničia a obyvatelia nášho regiónu, keďže sme prihraničný región do PL je veľmi blízko,
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obyvatelia

pestujú

nákupnú

turistiku.

Príležitosť

vidíme

v rozvoji

ekologického

poľnohospodárstva, spracovanie a výroba ekologických potravín a tiež potraviny musia mať
najvyššiu kvalitu a v poslednej dobe aj značku. Okres Námestovo patrí, čo sa týka miery
nezamestnanosti mladých medzi najhoršie okresy a je nevyhnutné, aby sa táto situácia zmenila
a práve poľnohospodárstvo je sektor, kde by mohli nájsť uplatnenie.
Obce územia MAS Biela Orava a ich infraštruktúra
Tabuľka č. A17 - Podiel domácností napojených na technickú infraštruktúru
Verejný
Rozvod
Káblový rozvod
Názov obce
Kanalizácia
ČOV
vodovod
plynu
internetu
Babín
áno
nie
nie
nie
áno
Beňadovo
áno
nie
nie
nie
áno
Bobrov
áno
áno
áno
nie
áno
Breza
áno
nie
nie
nie
áno
Hruštín
áno
nie
nie
nie
áno
Klin
áno
áno
áno
nie
áno
Krušetnica
áno
nie
nie
nie
áno
Lokca
áno
áno
áno
nie
áno
Lomná
áno
áno
áno
nie
áno
Mútne
áno
nie
nie
nie
áno
Námestovo
áno
áno
áno
áno
áno
Novoť
áno
nie
nie
nie
áno
Oravská
áno
áno
áno
áno
áno
Jasenica
Oravská
áno
áno
áno
nie
áno
Lesná
Oravská
áno
nie
nie
nie
áno
Polhora
Oravské
áno
nie
nie
nie
áno
Veselé
Rabča
áno
áno
áno
nie
áno
Rabčice
áno
nie
nie
nie
áno
Sihelné
áno
nie
nie
nie
áno
Ťapešovo
áno
áno
áno
áno
áno
Vasiľov
áno
áno
nie
nie
áno
Vavrečka
áno
nie
nie
áno
áno
Zákamenné
áno
nie
nie
nie
áno
Zubrohlava
áno
áno
áno
nie
áno
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Vybavenosť obcí technickou infraštruktúrou
Tabuľka č. A18 - Podiel domácností napojených na technickú infraštruktúru
Názov obce
Kanalizácia
ČOV
Babín
%
%
Beňadovo
%
%
Bobrov
85,0%
85,0%
Breza
%
%
Hruštín
%
%
Klin
88,6%
88,6%
Krušetnica
%
%
Lokca
93,0%
93,0%
Lomná
%
%
Mútne
%
%
Námestovo
98,4%
98,4%
Novoť
%
%
Oravská Jasenica
93,0%
93,0%
Oravská Lesná
13,8%
13,8%
Oravská Polhora
%
%
Oravské Veselé
%
%
Rabča
2,6%
2,6%
Rabčice
%
%
Zdroj: OVS Dolný Kubín/vlastné spracovanie
Vybavenosť obcí technickou infraštruktúrou
Tabuľka č. A19 - Podiel domácností napojených na technickú infraštruktúru
Verejný
Názov obce
vodovod
Beňadovo
%
Bobrov
98,3%
Breza
99,3%
Hruštín
100%
Klin
87,5%
Krušetnica
%
Lokca
96,8%
Lomná
86,6%
Mútne
77,7%
Námestovo
100,0%
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Novoť
65,6%
Oravská Jasenica
40,0%
Oravská Lesná
39,5%
Oravská Polhora
54,98%
Oravské Veselé
%
Rabča
19,0%
Zdroj: OVS Dolný Kubín/vlastné spracovanie
Rozvoj v obciach a v území
Demografická situácia, oproti iným okresom Slovenska, je priaznivá. Podľa prognózy má do
roku 2030 pribudnúť cca 10 000obyvateľov. Hoci v poslednom programovacom období obce
okresu Námestovo zvýšili svoju atraktivitu, ale aj napriek tomu je potrebné vykonať všetko
preto, aby sa územie mohlo rásť a rozvíjať .Na udržanie priaznivého vývoja v okrese je
potrebné sa zameriavať hlavne na riešenie týchto úloh:- riešiť majetko právne vzťahy na
plochách vytypovaných územnoplánovacou dokumentáciou pre rozvoj obcí, rozvoj
nasmerovať do vytvárania a zlepšovania života obyvateľov v obciach aj budovaním
infraštruktúry malých rozmerov, úpravou verejných priestranstiev, výsadbou vhodnej zelene
a celkový rozvoj obcí usmerňovať do ucelených častí tak, aby realizácia bola ekonomicky
výhodná a účelná. Podľa demografických ukazovateľov, naše územie, v rámci Slovenska, je
s najnižším vekovým priemerom . Je nutné zaoberať sa problémom ako zmysluplne využiť
a tráviť voľný čas, ako predchádzať kriminalite. Preto pre zabezpečenie trvalo udržateľného
hospodárskeho rozvoja územia je potrebné snažiť sa vytvárať nové pracovné príležitosti v
rozvíjaní služieb obyvateľstva a v obnovení tradičných hospodárskych činností určených na
ďalšie finančné zhodnotenie. O vytváranie priaznivých podmienok pre ich rozvoj je potrebné:
-

podporovať súkromných podnikateľov, ktorí do nášho územia prídu s návrhom na
výrobnú činnosť, ktorá nebude ekologicky zaťažovať prírodné prostredie a zároveň
zamestnajú časť obyvateľov

-

v rámci vypracovania územno-plánovacej dokumentácie, hľadať vhodné lokality pre
vybudovanie priestorov na vytypované podnikateľské činnosti,

-

podporovať rozvoj služieb, aj v spolupráci,

-

usilovať sa o vytvorenie podnikateľskej činnosti zameranej na spracovanie lesných
plodov, prípadne liečivých rastlín, čím by sa obnovila tradícia spracovania týchto
plodov v regióne,

-

podporiť rôzne druhy hospodárskej činnosti občanov obce, napr. chov rôznych menej
obvyklých druhov domácich a chovných zvierat,
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-

podporiť podnikateľské spracovanie koží, predovšetkým ovčích, čím by sme nadviazali
na starú tradíciu nadviazania tohto remesla v obci,

-

v prípade záujmu sa budeme usilovať sa o rozvíjanie chalupárskej rekreácie agroturistiky,

-

zároveň sa zaujímať o využitie a rozvoj agroturistiky a to v rámci spolupráce s klastrami
v cestovnom ruchu,

-

vzhľadom k tomu, aby obce získali na príťažlivosti aj pre turistov skrášľovať verejné
priestranstvá, budovať oddychové zóny, so zreteľom na tradície a architektúru

-

tam, kde je to možné budovať menšie nenáročná rekreačné zóny,

-

budovať športové ihriská, aby boli použiteľné po rýchlej úprave pre viac druhov športu,
napr. tenis, volejbal, nohejbal, v zime korčuľovanie a pod.,

-

v záujme propagácie našej oblasti umiestnime pútače upozorňujúce na turistické
možnosti a služby v regióne,

-

budovať turistické strediská s celoročným využitím areál tak, aby bolo aj zabezpečené
ubytovanie so službami,

-

využiť blízkosť troch hraničných prechodu do Poľskej republiky na nadviazanie
pracovno-ekonomických a turistických vzťahov.

Pre rozvoj regiónu je ďalej potrebné:
-

starším a osamoteným občanom, sociálne vylúčeným osobám poskytovať pomoc
výstavbou nových komunitných centier resp. zlepšovaním ich materiálno – technického
vybavenia,

-

obnovovať a udržiavať kultúrne pamiatky ako kaplnky, kríže a iné pamätníky viažuce
sa k historickým udalostiam spojených so životom v regióne,

-

nakoľko zákazníci sú čoraz vzdelanejší informovanejší a požadujú viac než kedykoľvek
predtým , rastúca konkurencia na trhu si vyžaduje, aby firmy mali efektívne
marketingové plány nielen na udržanie si súčasnej základne zákazníkov, ale aj na
dosahovanie rastu a ziskovosti. Úlohou partnerstva MAS je , aby implementácia
správnych marketingových metód a marketingového plánu priniesla zvýšený zisk, viac
pracovných miest a tým zníženie nezamestnanosti.
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Dobudovanie základnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry
Základná technická vybavenosť je oblasť mimoriadne citlivá a dôležitá pre uspokojenie
vlastných obyvateľov obce, pre návštevníkov aj prípadných súkromných podnikateľov. Je
náročná na investície, ale má zároveň priamy vplyv na vytváranie ekonomických zdrojov
územia. Preto pri riešení rozvoja sa budeme zameriavať predovšetkým na tieto investičné akcie:
-

zvyšovať

bezpečnosť

detí

a starších

ľudí

realizovať

výstavby

chodníkov,

umiestňovaním vhodných bezpečnostných prvkov a pod.
-

budovať v obciach parkoviská, hlavne pri športových zariadeniach a na exponovaných
častiach obce s ohľadom na priestorové, ale aj vhodné ekologické podmienky,

-

pre celkovú spokojnosť i bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov budovať autobusové
zastávky a prístrešky

-

pri poskytovaní pohostinských služieb trvať na kvalite poskytovaných služieb

-

umožňovať

záujemcom zo súkromného sektora budovať zariadenie takéhoto

zamerania, prípadne aj s ubytovacími kapacitami
Akcie napomáhajúce obnoveniu a rozvíjaniu miestnych a spoločenských tradícií
V zhone každodenného života a súčasného spôsobu jeho užívania, sa nám skoro úplne strácajú
posledné spomienky na tradície a zvyky, ktoré patria k nenahraditeľným bohatstvám národa. Je
snahou predstaviteľov samospráv, súkromného sektora i občianských združení, aby sa v našom
regióne zachovali, udržali a tiež ďalej rozvíjali, prípadne už aj polozabudnuté tradície, o ktoré
by obyvatelia i návštevníci prejavili záujem. Verejné subjekty by pri takejto činnosti mohli
poskytnúť pomoc formou účasti pri organizovaní, poskytnutím finančného príspevku podľa
možností z obecných rozpočtov:
-

usilovať sa o obnovenie spoločenského života v území podľa slávnych tradícií zabezpečiť vzdelávanie, školiace kurzy, workshopy pre obyvateľov podľa prejaveného
záujmu,

-

udržiavať tradíciu vianočných a veľkonočných sviatkov a iných kultúrno spoločenských akcií, napr. zakladanie Jánskych ohňov spojených so zábavou mládeže,
juniálesov, stavania spoločných májov, veľkonočnej oblievačky, páračky, rôzne
remeselnícke jarmoky a pod.

-

podporovať existujúcu spoločnú činnosť obyvateľov v obci, a zároveň budeme
podporovať vznik nových, ktoré prejavia spoju životaschopnosť,

-

podporovať činnosti športovcov,
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-

podporovať činnosť tretieho sektora, ktorý má nezastupiteľné miesto v našej
spoločnosti - nezanedbávať poskytovanie rôznych sociálnych služieb podľa záujmu a
potreby občanov, - rozvíjať spoluprácu so všetkými subjektmi v území

Ochrana a obnova krajiny prírodného prostredia
Ani naše obce sa nevyhli poľnohospodárskej výrobe, ktorá zmenila typický ráz krajiny. Krásne
terasy s prirodzenými medzami nahradilo zlúčenie pozemkov do veľkých honov, náhradnými
rekultiváciami, melioráciami, zúrodňovaním trvalých trávnatých porastov bolo odstránené z
krajiny veľa prírodných, estetických a rekreačných hodnôt. Na mnohých miestach sa prejavujú
erózie, chýba zeleň na horizontoch, zeleň okolo vodných tokov, solitérne stromy a kríky na
medziach, ktoré boli typické pre celú oravskú krajinu. Na zosúladenie záujmov hospodárenia
so zámerom obnoviť ekonomický stabilné prírodné prostredie v katastrálnom území bude
potrebné navrhnúť spôsob obnovy krajiny (vysádzať zeleň na svahoch po eróziach na
zamokrených plochách, vytvorenie systému ekologickej stability, optimalizácia hospodárenia
v krajine). Pre skvalitnenie krajinného prostredia v regióne je potrebné:
-

vybudovať drobnú architektúru ako napr. altánky, rozhľadne, alvičky, informačné
tabule, kiosky a pod.

-

obnoviť a vyznačkovať turistické chodníky prechádzajúce hrebeňmi našich hôr, upraviť
studničky s pitnou vodou resp. prikryť vhodným zrubom, vysadiť vhodnú zeleň,
doplniť lavičkou na príležitostný oddych,

-

podieľať sa na oprave starých poľných ciest, previesť spevnenie a obnovenie, prípadne
vysadiť zeleň,

-

previesť rekonštrukciu drobných ľudových, sakrálnych objektov: - opraviť prístupové
chodníky k týmto pamiatkam, upraviť ich okolie,
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Školstvo
Tabuľka č. A20 - Prehľad o počte ZŠ a počte žiakov
organizácia
Triedy
Žiaci
Druh ZŠ
vyučovania
1. -4.
5. -9.
1. - 4.
5. - 9.
na I. stupni
4
20
327
1-4
3
3
41
2
2
31
4
137
178
2644
3776
1-9
3
3
7
49
142
4
15
19
276
333
Spolu
180
204
3368
4251
180

Učitelia

Asistent
učiteľa

29
3
2
468
15
48
565

0
0
0
22
2
2
26

Zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu obyvateľov vo sfére sociálnej
vybavenosti, sú viazané na populačný vývoj. Predpokladaný nárast počtu obyvateľov naše
partnerstvo núti zohľadňovať tento fakt v stratégii budovaním i rekonštrukciou športovísk,
ihrísk ...a pod. I keď materské školy sa nachádzajú v každej obci ich stav a kapacita je
v mnohých obciach nevyhovujúca. Dopyt prevyšuje počet miest v MŠ. V kontexte s vývojom
počtu obyvateľov je cieľom vytvorenie priaznivých podmienok pre skvalitňovanie života
všetkých vekových skupín obyvateľstva. Schopnosť regiónu výrazne a udržateľne zvyšovať
mieru zamestnanosti a znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia závisí aj od možností,
ktoré majú muži a ženy na zosúladenie pracovného a súkromného života. V mnohých obciach
je nedostatočná kapacita materských škôl, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočtoch samospráv je veľa materských škôl v nevyhovujúcom stave a sú nedodržané
hygienické prepisy, hlavne pri preplnenosti MŠ.
V okrese Námestovo je 1 špeciálna škola a 7 stredných škôl: Gymnázium Antona Bernoláka,
Súkromná stredná

odborná škola podnikania EDUCO, Stredná odborná škola, Stredná

odborná škola technická, Stredná odborná škola s org. zložkou obchodná a hotelová akadémia,
Spojená škola – hotelová akadémia, Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove je najväčšia
stredná škola v SR s počtom študentov 463, v osemročnom gymnáziu je 204 študentov. V
súvislosti s prechodom našej ekonomiky na trhové podmienky boli v stredných odborných
školách vykonané viaceré zmeny. Od roku 1990 sa zvýšil počet stredných škôl, zmenila sa ich
štruktúra, zriadili sa nové typy stredných škôl a zmenil sa obsah vzdelávania (novozriadené
obchodné akadémie, hotelové akadémie, nové študijné odbory na stredných školách...). V
ďalších rokoch je nutné zosúlaďovať záujem o štúdium na stredných odborných školách s
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dopytom na trhu práce, predovšetkým s regionálnymi požiadavkami výrobných podnikov a
združení.
V našom regióne nie je žiadna vysoká škola.
Zdravotníctvo a sociálne služby
V Námestove sídli Oravská poliklinika, jej zriaďovateľom je ŽSK. V poliklinike sa nachádzajú
ambulancie odborných lekárov.

Lôžková časť polikliniky sa nepodarila dobudovať. Vo

viacerých obciach sa nachádzajú obvodné zdravotné strediská s praktickými lekármi,
pediatrami, zubnými lekármi (Mútne, Or. Veselé, Lokca, Zákamenné, Novoť, Or. Lesná,
Hruštín, Rabča)
Tabuľka č. A21 - Sociálne služby pre seniorov – počet zariadení
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Obec
Babín
Beňadovo
Bobrov
Breza
Klin
Krušetnica
Lokca
Lomná
Mútne
Námestovo/
mesto
Novoť
Oravská
Jasenica
Oravská
Lesná
Oravská
Polhora
Oravské
Veselé
Rabča
Rabčice
Sihelné
Ťapešovo

Počet
obyvateľ
ov

Zariadenia pre
seniorov

Opatrovateľská služba
Kapacita

Dopyt

1420
796
1713
1588
2307
965
2308
892
2912

10
5
10
8
8
3
6
8
4

7915

6

3446

5

1766

4

3322

6

3866

3

2884

5

4808
2006
2113
687

3
9
7
6

Rozdiel

Kapac
ita
62
51
50
105
15

Dopyt Rozdiel
62
64
61
139
23

13
11
34
8
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20.
21.
22.
23.

Vasiľov
Vavrečka
Zákamenné
Zubrohlava

824
1424
5300
2232

4
3
4
5

Súčasný stav, z hľadiska poskytovania sociálnych služieb v okrese nemožno považovať za
vyhovujúci a čiastočne to súvisí s celkovým rozvojom regiónu. Chýbajú denné stacionáre
a denné centrá. Prijímané rozhodnutia neboli vždy v súlade s potrebami okresu. Z hľadiska
dostupnosti jedine opatrovateľská služba je poskytnutá všetkým klientom, ktorí o ňu požiadajú.
Ostatné formy sociálnej starostlivosti chýbajú resp. sa poskytujú len vo veľmi minimálnej
miere. Absentujú základné služby pre deti – Materské centrá, Detské jasle, nízkoprahové služby
pre deti a rodinu. Domov sociálnych služieb iba pre dospelých sa nachádzajú v Námestove,
Novoti, Zákamennom, Oravskej Lesnej a v Zubrohlave. Vo vzťahu k inklúzii budovanie
sociálnej infraštruktúry predstavuje jednu z najväčších výziev. So zmenou charakteru života
starých ľudí (už nepracujú na poli)majú viacej voľného času a pod. chýbajú denné centrá,
komunitné centrá . Tým vzniká rastúca potreba ekonomického zabezpečenia na zdravotné
služby, sociálne služby a pod. Je potrebné formovať nediskriminačné podmienky či pre starších
ľudí ako aj pre detí, mládež, viacdetné matky s ďeťmi a iným skupinám, ktorým hrozí sociálne
vylúčenie. Ich začlenenie do spoločnosti v záujme posilnenia pre kvalitnú a dobrovoľnú
participáciu vo všetkých oblastiach spoločenského, ekonomického a občianského života
v regióne. V súčasnosti sociálne služby poskytujú inštitúcie, ktorým je zriaďovateľ Žilinský
samosprávny kraj. V rámci nových poznatkov, je cieľom partnerstva zapojením sa sociálnych
partnerov, neziskových organizácii regionálnej i miestnej samosprávy vytvoriť integrovanú
sieť poskytovania sociálnej služby. Z hľadiska sociálnej inklúzie je dôležité okrem bežnej
sociálnej služby nezabúdať aj na nové škodlivé návyky a spôsob života a predchádzať im
zmysluplným trávením voľného času budovaním športovísk, komunitných centier a pod.
Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
Partnerstvo MAS Biela Orava sa veľmi dobre uvedomuje, že životné prostredie popri
ekonomickej a sociálnej sfére patrí k oporným stĺpom trvalo udržateľného rozvoja. Všetko čo
ohrozuje životné prostredie, ohrozuje aj takýto rozvoj. V oblasti odpadového hospodárstva celé
územie MAS Biela Orava zastrešuje Združenia Biela Orava. Obyvatelia celého územia
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participujú na projektoch a aktivitách tohto združenia, zameraných nielen na nakladanie s
odpadmi, ale čo je mimoriadne dôležité, že sa zameriava na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov – na prevenciu , pretože len tak sa zabezpečíme biodiverzita a ekologická
stabilita krajiny a ekosystémov vôbec, ktorej zachovanie ja základnou podmienkou trvalo
udržateľného rozvoja na nielen v našom regióne, ale na celej zemi. Každý projekt, realizovaný
na území musí byť v súlade s ochranou a zachovaním životného prostredia.
Od roku 2007 sa pod vplyvom výraznej pozornosti samospráv a následných legislatívnych
zmien postupne zvyšovalo percento zhodnoteného komunálneho odpadu (od 1,2 % až po 13,6
%). V okrese bolo v roku 2014 vyprodukovaných 208 kg odpadu na obyvateľa z čoho bolo
zhodnotené 28,3 kg na obyvateľa, t. j. 13,6 %. V okrese je vysoká produkcia tuhých emisií – za
rok 2013 až 1 199,9 t, čo je najviac v regióne Orava. V Žilinskom kraji dosahuje vyššie hodnoty
len okres Čadca.
Cestovný ruch
Cestovný ruch sa orientuje na využívanie kultúrno-historických kapacít vidieckej, ale aj
mestskej zóny – Námestovo formou kultúrneho a mestského turizmu. Región je tiež známy ako
lokalita uprostred hôr, ktorá ponúka návštevníkom mnoho príležitostí na využitie voľného času,
či už je to turistika, lyžovanie alebo iné alternatívne formy trávenia voľného času. Turistika je
v letnom aj v zimnom období, kedy najviac návštevníkov navštívi lyžiarske centrá ( Vasiľovská
hoľa, Ski Oravská Lesná, Ski Krušetnica, lyžiarské stredisko Rabčice, Ski centrum Grúniky
Sihelné, Ski centrum Slaná Voda), Oravskú priehradu.
Jednou z mála konkurenčných výhod územia je lesnatosť územia, sklon reliéfu a tiež expozícia
lyžiarskych svahov, čo dáva územiu dobré predpoklady na rozvoj zimnej turistiky, avšak je
potrebné zlepšiť podmienky a služby.

Nedostatkom je chýbajúce termálne kúpalisko resp.

stredisko. Na území sa nachádzajú aj kultúrne a architektonické pamiatky, napr. Oravská lesná
železnička v Oravskej Lesnej, Socha Ježiša Krista v Kline, Slanický ostrov umenia, kostoly,
kaplnky a iné sakrálne stavby.
Veľmi dôležitú úlohu zohrávajú, pri lokalizačných faktoroch, kultúrne podujatia. Spomedzi
nich môžeme spomenúť každoročne sa konajúce Gorazdovo výtvarné Námestovo,
Námestovské hudobné slávnosti a rôzne obecné slávnosti ako napr.: dni obce, fašiangové
slávnosti, hasičské slávnosti, lyžiarske prechody a pod.
Keďže celé územie je vidieckeho charakteru (22 obcí a 1 mesto) máme možností rozvíjať
vidiecky cestovný ruch a v rámci neho agroturistiku.
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Na území MAS Biela Orava je priestor na podnikanie v cestovnom ruchu , pričom pretrváva
aj záujem o podnikanie v tejto oblasti. Problémom je však nie vždy dostatočná kvalita
poskytovaných služieb, ich komplexnosť a nedostatočná až chýbajúca je aj sieť ubytovacích
zariadení na území.
Tabuľka č. A22 -Štruktúra ubytovacích zariadení
Druh zariadenia

Ubytovacie
Lôžka
Izby
zariadenia
spolu

Miesta
na
voľnej
Prilež. ploche
lôžka
93
100

V tom

Ubytovacie zariadenia spolu

29

276

873

Stále
lôžka
780

Hromadné ubytovacie zariadenia spolu

23

261

832

742

90

100

Hotely (motely, botely) penzióny

11

163

509

446

63

0

Hotely (motely, botely) spolu

2

D

D

D

D

D

Hotely(motely)

2

D

D

D

D

D

Penzióny spolu

9

D

D

D

D

D

Turistické ubytovne

5

55

202

192

10

0

Ostatné hromadné ubytovanie

7

43

121

104

17

100

Kempingy, táboriská spolu

1

D

D

D

D

D

Ostatné

6

15

41

38

3

0

Súkromné objekty

4

D

D

D

D

D

Ako môžeme vidieť v okrese Námestovo sa v roku 2014 nachádzalo 29 ubytovacích zariadení
s celkovým počtom lôžok 873. Najviac zariadení spadá pod kategóriu hotely a penzióny – 11.
Taktiež sa tu nachádza jeden kemping.
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Tabuľka č. A23 - Počty a kapacity ubytovacích zariadení v obciach
Ubytovacie Izby Lôžka V tom
Územie
zariadenia
spolu
Stále
lôžka
Breza
2
D
D
D
Krušetnica
2
D
D
D
Mútne
1
D
D
D
Námestovo
8
62
180
161
Novoť
1
D
D
D
Oravská Polhora
1
D
D
D
Oravské Veselé
1
D
D
D
Oravská Polhora
D
D
D
Oravská Lesná
3
62
228
180
Zákamenné
5
25
72
63
Zubrohlava
3
6
15
15
Spolu za územie
29
276 873
780

Miesta
na
Prilež. voľnej
lôžka ploche
D
D
D
D
D
D
19
100
D
D
D
D
D
D
D
D
48
0
9
0
0
0
93
100

Ako je zrejmé v tabuľke, tak na území MAS Biela Orava sa nachádza 29 ubytovacích zariadení
s maximálnou kapacitou 1191 lôžok. Najviac lôžok evidujeme v Námestove a v Oravskej
Lesnej (62) Na polovičke územia sa nenachádzajú žiadne ubytovacie zariadenia t. j. v 12
obciach viac ako 50 % a obce, v ktorých nie sú žiadne zariadenia sa nenachádzajú v tabuľke.
Námestovský okres, obsadil posledné miesto v rámci Žilinského samosprávneho kraja, kde sa
v 29 ubytovacích zariadeniach poskytujúcich okolo 780 lôžok ubytovalo za rok 2014 len 7000
turistov, čo je najhoršie číslo za posledných desať rokov. Sieť ubytovacích zariadení je
situovaná hlavne do Námestova a väčších obcí. Chýbajú nízkokapacitné ubytovacie zariadenia
v obciach, ktoré by aj vedeli ponúknuť zážitkový pobyt aj pre osobitné skupiny ako sú deti,
seniori a občania so zníženou pracovnou schopnosťou. V tomto smere nie je dosiahnutá
vyváženosť medzi potrebami návštevníkov, miestneho obyvateľstva a prírodou. Pre vytvorenie
harmónie medzi turizmom a miestnym obyvateľstvom sme aktívne zapojili
plánovania trvaloudržateľného turizmu.

do procesu

Chýbajúce ubytovacie zariadenia, nie vždy úroveň

ubytovania a poskytovaných služieb a tiež chýbajúce voľnočasové aktivity a atrakcie, ktoré by
dokázali nielen prilákať návštevníkov, predĺžiť ich pobyt na Orave, ale aj presvedčiť, aby sa do
nášho regiónu aj radi vracali a alarmujúce čísla návštevnosti turistov za minulý rok nemôžu
ostať bez povšimnutia. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu je potrebné riešiť komplexne
v synergii celého územia, s dôrazom na celoročné využívanie. V zahraničí neustále rastie
záujem o trávenie voľného času práve formou vidieckeho cestovného ruchu s možnosťou
ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch alebo v účelových komerčných zariadeniach
55

postavených v tomto prostredí. Preto prioritu v území by mala mať najmä vidiecka rekreácia
(oddych v pokojnom prostredí, poznávanie prírodných a kultúrnych osobitostí vidieka) s
množstvom sprievodných aktivít – (hipoterapia, animoterapia) a podujatí. Najväčším
problémom však je, že uvedený potenciál nie je v dostatočnej miere využitý. Medzi hlavné
príčiny, nedobudovaná infraštruktúra, nevyhovujúca kapacita a kvalita poskytovaných služieb,
nedostatok doplnkových aktivít pre voľný čas v strediskách turizmu (chýbajú kompletné balíky
služieb, ktoré by zabezpečili program na dlhšie obdobie), nedostatočná spolupráca medzi
subjektmi pôsobiacimi v regióne, zložitosť majetkovo právnych vzťahov a vysoký podiel
chráneného územia (vylúčenie stavebnej činnosti- čierne stavby) Strategickým cieľom
cestovného ruchu je

udržateľný rozvoj turizmu, ktorý umožní návštevníkom spoznať

ekologické a spoločenské systémy, ich kultúrne hodnoty, oddych v pokojnom prostredí,
poznávanie prírodných a kultúrnych osobitostí vidieka Bielej Oravy a zároveň prispeje k
propagácii regiónu a k zlepšeniu kvality života miestneho obyvateľstva. Vyžaduje si to
predovšetkým zvyšovanie environmentálneho povedomia a vzájomnú spoluprácu medzi
zainteresovanými – medzi miestnou samosprávou, regionálnou samosprávou, štátnou správou,
podnikateľskými subjektmi, neziskovými organizáciami a miestnym obyvateľstvom a
turistami.
Ďalším nedostatkom, ktorí reflektujú obyvatelia sú chýbajúce siete cyklochodníkov a
cykloturistický chodník v okolí Oravskej priehrady a jeho prepojenia na ďalšie obce
Turizmus v regióne sa nedarí udržať na želateľnej úrovni z dôvodu, že sa nedodržiavajú
jednotlivé princípy: prírodné a kultúrne prostredie sa nechráni tak, aby sa dosiahol dlhotrvajúci
úspech, aktivity turizmu nerešpektujú v plnej miere prírodné prostredie, nezlepšujú sa prírodné
a unikátne prvky...a pod.
Z hľadiska historického vývoja patrí územie do stredoslovenského horského regiónu ľudovej
kultúry so silným prejavom typických znakov horskej oblasti. Cestovný ruch sa v lete orientuje
najmä do oblasti Oravskej priehrady. V stredisku Slanická Osada sú sústredené vodné športy.
Územie poskytuje dobré podmienky pre pešiu turistiku, ktorá je významnejšia na hrebeňoch
Oravských Beskýd a tiež cykloturistiku. Najznámejšie cykloturistické trasy sú Údolím Bielej
Oravy (Oravská Lesná – Trstená), Rowlandovou stopou (Zákamenné – Námestovo), K
hájnikovej žene (Námestovo – Oravská Polhora). V zimných mesiacoch je tu široká ponuka
lyžiarskych aktivít, rozmiestnená rovnomerne po celom území – od Oravskej Lesnej až po
Oravskú Polhoru. Lákadlom pre turistov sú aj náučné chodníky na území CHKO: NCH Slaná
Voda – Babia hora – Markowe sczawiny, Oravská priehrada a Lesnícky náučný chodník

56

Oravská Lesná, ktorých cieľom je sprístupnenie informácií o prírodných a kultúrnych
hodnotách územia turistom.
Územie je charakteristické duchovným kultúrnym dedičstvom: zachovaním bohatých ľudových
tradícií (stavanie májov, veľkonočná oblievačka, vianočné zvyky), tradičných remesiel
(rezbárstvo, tkáčstvo, výroba košov, kováčstvo, stolárstvo) a materiálnym kultúrnym
dedičstvom. (Chrenščová, 2009).
Geografická prihraničná poloha, kultúrno-historické dedičstvo, zachovanie kultúrnych
zvyklostí a tradičných remesiel ako aj prírodný potenciál priamo predurčuje územie CHKO
Horná Orava, aby sa stalo významným z hľadiska cestovného ruchu založeného na princípoch
udržateľnosti.
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3.2 SWOT analýza
Tabuľka č.2: SWOT analýza
Oblasť:
Demografická
situácia

Infraštruktúra
a miestne
služby

Silné stránky
- pozitívny demografický
vývoj
- Vysoký podiel
produktívneho obyvateľstva
- Nárast počtu vysokoškolsky
vzdelaných obyvateľov
- Veľký počet detí
- Vysoká pôrodnosť
- Dobré dopravné spojenie
- Zavedená plynofikácia,
vodovodná sieť, sčasti
vybudovaná kanalizačná sieť
- Vybudovaná sieť základných
a materských škôl
- Zariadenia pre kultúrne a
športové vyžitie –
prítomnosť lyžiarskych
stredísk
- Poskytované sociálne služby
a sociálna pomoc
- Dobré vybavenie domácností
(počítač, telefón, internet)

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

- Nízka miera natality
- Zvyšovanie počtu obyvateľov
v poproduktívnom veku

- Vytvoriť podmienky pre zvýšenie - Vzdelanostná úroveň
informovanosti a vzdelávania
obyvateľstva
- Budovanie vnútorných kapacít
- Nezáujem obyvateľov
pre lepšie manažovanie rozvoja
o veci verejné
územia

- Nedobudovaná technická
infraštruktúra (kanalizácia)
- Zlý technický stav: chodníkov,
autobusových zastávok
- Absencia verejných parkovísk
- Neudržiavané a absencia
verejných priestranstiev
- Absencia cyklotrás spájajúcich
obce navzájom a s mestom
- Chýbajúca infraštruktúra
cestovného ruchu (vyhliadkové
veže, odpočinkové miesta,
prístrešky, stojany na bicykle
a pod.)
- Nevyhovujúci stav obecných
budov a objektov (domy
smútku, amfiteátre)
- Nedostatok viacúčelových
športovísk, detských ihrísk

- Dobudovanie technickej
infraštruktúry
- Výstavba a rekonštrukcia
parkovísk, autobusových
zastávok, chodníkov
- Úprava a tvorba verejných
priestranstiev
- Zvyšovanie bezpečnosti
verejných priestranstiev
- Vybudovanie cyklotrás vrátane
doplnkovej cyklistickej
infraštruktúry
- Vybudovanie doplnkovej
infraštruktúry cestovného ruchu
(odpočinkové miesta, prístrešky,
stojany na bicykle, výstavba
vyhliadkových veží a pod.)
- Rekonštrukcie nevyužívaných
objektov pre spolkovú /
komunitnú činnosť

- Zníženie atraktivity
regiónu
- Stagnácia územia
z hľadiska dopravnej
dostupnosti
- Nedostatok finančných
zdrojov na realizáciu
rozvojových zámerov
- Nevysporiadanie
vlastníckych vzťahov
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Kultúrne,
historické
a prírodné
zdroje

-

a nevyhovujúci stav
- Výstavba a rekonštrukcia
jestvujúcich ihrísk a športovísk
športovísk a detských ihrísk
- Nedostatok zariadení
- Výstavba, rekonštrukcia a
poskytujúcich komunitnú
modernizácia existujúcich
sociálnu starostlivosť
zariadení pre poskytovanie
- Nedostatočné kapacity
komunitných sociálnych služieb
materských škôl a nedostatočná vrátane materiálno-technického
kvalita podmienok predškolskej vybavenia
výchovy
- Rozširovanie kapacít MŠ,
zvyšovanie kvality vyučovacieho
procesu.
Unikátna gajdošská goralská - Nevyužitý potenciál kultúrno- - Zvýšenie propagácie
kultúra - UNESCO
historických zdrojov
a prezentácie územia
Významné a zaujímavé
- Nedostatok zdrojov pre aktivity - Využitie kultúrno-historických
kultúrno-historické pamiatky spoločenských organizácií
zdrojov pre budovanie identity
územia
Výrazné zastúpenie
- Nevyužitý potenciál kultúrnofungujúcich spoločenských
historických zdrojov
- Realizácia projektov
organizácií
a prírodných zdrojov,
podporujúcich rozvoj
spoločenských organizácií
Organizácia kvalitných
- Nedostatočná miera propagácie
kultúrno-spoločenských
zaujímavostí územia pre rozvoj - Využitie potenciálu územia pre
podujatí
podnikateľských aktivít.
rozvoj vidieckeho cestovného
Vhodné prírodné
- Nízka miera propagácie územia ruchu
a klimatické podmienky
- Využitie prírodného potenciálu
- Nevyužitý prírodný potenciál
Tradičný región
- Rozvoj agroturistiky
- Nedostatočné využitie
poľnohospodárstva –
a cestovného ruchu
prírodného potenciálu
rodinného farmárčenia
- Budovanie verejne prístupných
- Málo rozvinuté služby
Výhodná lokalita pre
športovísk pre rozvoj moderných
- Nedostatočné ubytovacie
cestovný ruch
športov (napr. vonkajšie fitness
a stravovacie zariadenia
pre deti, oddychové zóny
Chránené územia v regióne - Slabá propagácia regiónu
Nedostatočné využívanie
Výhodná geografická poloha
a kvalita propagačných
existujúceho kultúrnoBohatá fauna a flóra,
materiálov
historického potenciálu
množstvo značených
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turistických chodníkov
- Chýbajúce propagačné
a cyklotrás
materiály
- Dlhoročná tradícia a história - Vzhľad obcí, zelených plôch
v regióne
a pietnych miest je nutné
- Rozvoj a uchovávanie
zatraktívniť
kultúrnych tradícií a folklóru - Nedostatočné letné športové
vyžitie
- Veľký rozdiel medzi zimnou
a letnou sezónou
- Nedostatok finančných
prostriedkov pre činnosť
zariadení a pre ich rozvoj
- Slabá propagácia a reklama
kultúrnych aktivít v regióne
- Chátrajúci stav niektorých
kultúrnych pamiatok
- Nedostatočné využívanie
existujúceho kultúrnohistorického potenciálu
a ponúkaných možností
kultúrno-spoločenského
vyžitia.
- Nedostatočne infraštruktúra
poznávacieho a náučného
turizmu.
Dostupné
finančné
zdroje,
rozpočty
a majetok
obcí

a ponúkaných možností
kultúrno-spoločenského vyžitia
- Využitie prírodných
ekosystémov pre rozvoj
poznávacej a náučnej turistiky

- Nárast hodnoty majetku
- Nedostatok finančných zdrojov - Čerpanie zdrojov z fondov EÚ,
obcí
na investície v rozpočtoch obcí
národných a regionálnych
zdrojov
- Skúsenosti
- Nedostatočné odborné kapacity
s implementáciou projektov
v samospráve
- Vzdelávanie samosprávy
z fondov EÚ
v oblasti prípravy

- Nedostatok finančných
zdrojov na realizáciu
rozvojových zámerov
- Zmena legislatívy
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a implementácie rozvojových
zámerov
Ekonomické
zdroje

- Pozitívny vývoj počtu
podnikateľských subjektov
- Priaznivá štruktúra
podnikateľského sektora
- Silné poľnohospodárske
podniky
- Priaznivá miera
diverzifikácie
ekonomických činností
- Vybudované ubytovacie
kapacity
- Sortiment poskytovaných
služieb - stravovanie,
maloobchod
- Pracovné príležitosti
v blízkych mestách
- Prítomnosť silných a
stabilných výrobných
spoločností
- Výhodná geografická
poloha

- Poľnohospodárske podniky
zamerané na konvenčné
poľnohospodárstvo
- Nízke zastúpenie
podnikateľských subjektov
zaoberajúcich sa spracovaním
poľnohospodárskych
produktov
- Nedostatočná spolupráca
poľnohospodárskych podnikov
pri riešení finalizácie a predaja
svojich produktov
- Málo pracovných príležitostí
priamo v území
- Nízke zastúpenie obchodnej
siete a absencia služieb
v menších obciach
- Nedostatok výrobných
podnikov priamo v obciach

- Investície do zvýšenia produkcie
alebo jej kvality v živočíšnej
výrobe a špeciálnej rastlinnej
výrobe
- Investície do spracovania
poľnohospodárskych produktov
- Tvorba pracovných príležitostí
- Rozvoj zakladania nových mikro
a malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb,
družstiev
- Zintenzívnenie spolupráce
región vs. podnikatelia
- Zintenzívnenie spolupráce na
horizontálnej a vertikálnej
úrovni s dôrazom na spoločnú
finalizáciu a odbyt produktov.
- Rozvoj regionálnych
farmárskych trhov

- Nedostatok vhodných
podmienok pre rozvoj
podnikateľského
sektora
- Nedostatok zdrojov na
realizáciu dlhodobých
a komplexných
rozvojových zámerov
- Budovanie veľkých
priemyselných parkov
v blízkych mestách
- Zmena legislatívy
- Nedostatočná podpora
malého a stredného
podnikania zo strany
štátu Vysoká
administratívna
zaťaženosť
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3.3 Identifikácia potrieb
Identifikované
potreby
- Nevybudovaná
resp. nevyhovujúci
stav základnej
infraštruktúry

- Nízka kvalita
poskytovaných
verejných služieb

Slabé stránky
- Zlý technický stav:
chodníkov, autobusových
zastávok,
- Absencia verejných parkovísk
- Neudržiavané a absencia
verejných priestranstiev
- Absencia cyklotrás
spájajúcich obce navzájom a
s mestom Námestovo

- Nevyhovujúci stav obecných
budov a objektov
- Nevyužívané objekty vo
vlastníctve obcí
- Nedostatok viacúčelových
športovísk, detských ihrísk
a nevyhovujúci stav
jestvujúcich ihrísk
a športovísk

Príležitosti
- Dobudovanie technickej
infraštruktúry
- Výstavba a rekonštrukcia
parkovísk, autobusových
zastávok, chodníkov,
- Úprava a tvorba verejných
priestranstiev
- Vybudovanie cyklotrás
vrátane doplnkovej
cyklistickej infraštruktúry
- Zvyšovanie bezpečnosti
verejných priestranstiev
- Rekonštrukcie
nevyužívaných objektov pre
spolkovú / komunitnú
činnosť
- Výstavba a rekonštrukcia
športovísk a detských ihrísk

- Nízka konkurencieschopnosť v oblasti
poľnohospodárstva
a spracovania
poľnohospodárskyc
h produktov

- Poľnohospodárske podniky
zamerané na konvenčné
poľnohospodárstvo
- Nízke zastúpenie
podnikateľských subjektov
zaoberajúcich sa spracovaním
poľnohospodárskych
produktov
- Nedostatočná spolupráca
poľnohospodárskych
podnikov pri riešení
finalizácie a predaja svojich
produktov
-

- Investície do zvýšenia
produkcie alebo jej kvality v
živočíšnej výrobe a
špeciálnej rastlinnej výrobe
- Investície do spracovania
poľnohospodárskych
produktov
- Zintenzívnenie spolupráce na
horizontálnej a vertikálnej
úrovni s dôrazom na
spoločnú finalizáciu a odbyt
produktov.
- Rozvoj regionálnych
farmárskych trhov

- Nedostatok mikro a
malých podnikov
v sektore výroby
a služieb a
pracovných
príležitostí priamo
v území

- Málo pracovných príležitostí
priamo v území
- Nízke zastúpenie obchodnej
siete a absencia služieb
v menších obciach
- Nedostatok výrobných
podnikov priamo v obciach.

- Tvorba pracovných
príležitostí
- Rozvoj zakladania nových
mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo
činných osôb, družstiev
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- Podpora existujúcich mikro a
malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb,
družstiev
- Dobudovanie obchodnej siete
a rozšírenie služieb
- Absencia
infraštruktúry
cestovného ruchu
a nedostatočná
úroveň a kvalita
služieb cestovného
ruchu

- Chýbajúca infraštruktúra
cestovného ruchu
- Nedostatok zariadení
cestovného ruchu
- Nedostatočné letné športové
vyžitie
- Veľký rozdiel medzi zimnou
a letnou sezónou
- Nedostatočne infraštruktúra
poznávacieho a náučného
turizmu.

- Nízka úroveň
propagácie
a prezentácie
územia, absencia
spolupráce v území

-

- Nedostatok
komunitných
sociálnych služieb
a nedostatočná
úroveň kvality
zariadení
predškolskej
výchovy

-

-

-

- Vybudovanie doplnkovej
infraštruktúry cestovného
ruchu (odpočinkové miesta,
prístrešky, stojany na bicykle,
výstavba vyhliadkových veží
a pod.)
- Využitie potenciálu územia
pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
- Využitie prírodných
ekosystémov pre rozvoj
poznávacej a náučnej
turistiky
Nevyužitý potenciál kultúrno- - Zvýšenie propagácie
historických zdrojov
a prezentácie územia
a prírodných zdrojov,
- Využitie potenciálu územia
Nedostatočná miera
pre rozvoj vidieckeho
propagácie zaujímavostí
cestovného ruchu
územia pre rozvoj
podnikateľských aktivít.
Nedostatok zariadení
- Výstavba, rekonštrukcia a
poskytujúcich komunitnú
modernizácia existujúcich
sociálnu starostlivosť
zariadení pre poskytovanie
komunitných sociálnych
Nedostatok zariadení
služieb vrátane materiálnoposkytujúcich komunitné
technického vybavenia
sociálne služby
- Rekonštrukcia a
Nedostatočná kapacita
modernizácia existujúcich
a kvalita zariadení
zariadení pre poskytovanie
predškolskej výchovy
komunitných sociálnych
služieb vrátane materiálnotechnického vybavenia
- Rozširovanie kapacít MŠ,
zvyšovanie kvality
vyučovacieho procesu.

Identifikácia kľúčových potrieb regiónu bola stanovená na základe výsledkov analýzy zdrojov
územia a SWOT analýzy. Identifikované potreby sú jasne previazané s identifikovanými
potrebami v slabých stránkach a možnými príležitosťami rozvoja. Na základe týchto
vstupných podkladov MAS Biela Orava následne zostavila svoju rozvojovú stratégiu.
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Na základe zmeny finančného plánu stratégie CLLD MAS Biela Orava v súlade s podmienkami
výzvy 21/PRV/2017 boli v rámci pracovných rokovaní a zasadnutí OZ vyšpecifikované
kľúčové potreby a priority pre základnú alokáciu (prioritizácia potrieb - od najdôležitejšej
po menej dôležitú):
1) Nevybudovaná resp. nevyhovujúci stav základnej infraštruktúry
2) Nedostatok mikro a malých podnikov v sektore výroby a služieb a pracovných
príležitostí priamo v území
3) Nízka kvalita poskytovaných verejných služieb
4) Absencia infraštruktúry cestovného ruchu a nedostatočná úroveň a kvalita služieb
cestovného ruchu
5) Nízka konkurencie-schopnosť v oblasti poľnohospodárstva a spracovania
poľnohospodárskych produktov
6) Nedostatok komunitných sociálnych služieb a nedostatočná úroveň kvality zariadení
predškolskej výchovy
Nízka úroveň propagácie a prezentácie územia, absencia spolupráce v území
Definované kľúčové priority a potreby odzrkadľujú výstupy SWOT analýzy a sú v súlade
s intervenčnou logikou tvorby strategického dokumentu zaradenia potrieb do 4 priorít a 10
špecifických cieľov.
Hodnotiace kritériá B.1 Analytická časť (pozri kapitola 3. Analytický rámec):
•

V rámci kapitoly 3.1 Analýza zdrojov územia sú podrobne popísané výhody a nevýhody
z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno–súkromného partnerstva, ktoré sú
charakterizované podľa tematických oblastí ako geografia, historický vývoj, zvláštnosti
a špecifiká daného územia, demografia, infraštruktúra, či socio-ekonomický vývoj
územia.

•

V rámci kapitoly 3.1 Analýza zdrojov územia sú podrobne popísané identifikované
zvláštnosti a špecifiká daného územia, ktoré sú popísané podľa jednotlivých vyššie
uvedených tematických oblastí

•

SWOT analýza, ktorá je súčasťou kapitoly 3.2 Stratégie CLLD mikroregiónu MAS
Biela Orava, sumarizuje výstupy z kapitoly 3.1 Analýza zdrojov územia.

•

Kapitola 3.3 Identifikácia potrieb obsahuje odôvodnenú prioritizáciu v nadväznosti na
SWOT analýzu Stratégie CLLD MAS Biela Orava

64

4. Strategický rámec
Koncept strategického rámca vychádza z uskutočnených analýz (vrátane SWOT), definovania
problémových oblastí a potrieb územia. Priority vychádzajúce z rozvojovej vízie územia MAS,
ktoré prostredníctvom svojich opatrení budú naplňovať špecifické ciele a v konečnom dôsledku
strategický cieľ boli prijaté konsenzom širokej verejnosti, zainteresovaných subjektov pod
dohľadom skúsených expertov. Vďaka tejto úzkej spolupráci bola vytvorená jednoduchá
stratégia s jasne stanovenými a reálne dosiahnuteľnými cieľmi odrážajúca predstavy
obyvateľov o svojom území. Princíp tvorby stratégie „zdola nahor“ sa stal hlavným princípom,
ktorý rešpektovali a rešpektujú všetci jej tvorcovia.
4.1 Definovanie vízie a strategického cieľa
Vízia našej miestnej akčnej skupiny vychádza zo skutočných predstáv a snov obyvateľov
o svojom regióne. Vznikla ako výsledok úzkej spolupráce a vzájomného počúvania laickej
verejnosti, predstaviteľov verejnej správy, podnikateľov, členov mnohých občianskych
združení a neziskových organizácií a odborníkov na rozvoj regiónov, resp. rozvoj vidieka.
Z vyjadrení všetkých týchto „aktérov rozvoja územia MAS Biela Orava“ bola vyskladaná
spoločná rozvojová vízia:
Územie Miestnej akčnej skupiny Biela Orava bude v roku 2030 patriť k najdynamickejšie sa
rozvíjajúcim regiónom s množstvom detí a vzdelanej mládeže, dostatkom pracovných
príležitostí a kvalitnými komunitnými službami pre sociálne odkázaných občanov. Obyvatelia
a návštevníci regiónu budú žiť v čistých, upravených a predovšetkým bezpečných obciach
a mestách. Ekonomika bude ťažiť z intenzívnej spolupráce subjektov vo vnútri regiónu ako
aj mimo neho. Územie dokonale využije svoj potenciál pre cestovný ruch, pracovitosť
a pohostinnosť tunajších ľudí, ako aj jedinečnú kultúru a tradície typické pre tento
najsevernejší kút Slovenska.
Strategický cieľ:
Zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónu a rast jeho konkurencieschopnosti
prostredníctvom podpory inovatívneho podnikania a tvorby udržateľných pracovných miest,
rozvojom komunitných služieb, zvyšovaním bezpečnosti a zlepšovaním vzhľadu verejných
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priestranstiev, vytváraním podmienok pre aktívny život detí a mládeže, pri rešpektovaní
pravidiel ochrany životného prostredia.
4.2 Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení
Rozvojová stratégia Miestnej akčnej skupiny Biela Orava pozostáva zo štyroch priorít (3+1),
pozostávajúcich z 10 špecifických cieľov, ktoré bude naplňované prostredníctvom 17 opatrení
(stratégia CLLLD zahŕňa aj opatrenia mimo PRV, IROP)
Odôvodnenie strategických priorít MAS Biela Orava vo väzbe na identifikované potreby
územia (vychádzajúce z analýzy územia a SWOT):
Priorita 1 – Podpora podnikania a tvorby pracovných miest využívajúcich miestne zdroje
-

Nedostatok mikro a malých podnikov v sektore výroby a služieb a pracovných
príležitostí priamo v území

-

Absencia infraštruktúry cestovného ruchu a nedostatočná úroveň a kvalita služieb
cestovného ruchu

-

Nízka

konkurencie-schopnosť

v oblasti

poľnohospodárstva

a spracovania

poľnohospodárskych produktov
Priorita 2 – Udržateľný rozvoj komunitného a spolkového života a rozvoj spolupráce
založených na ochrane ľudských hodnôt, zachovávaní a využívaní kultúry, tradícií,
historického a prírodného bohatstva pre rozvoj regiónu, zlepšovanie foriem spolupráce.
-

Nedostatok komunitných sociálnych služieb a nedostatočná úroveň kvality zariadení
predškolskej výchovy

Priorita 3 – Atraktívne a bezpečné obce a mestá otvorené pre obyvateľov a návštevníkov
s dôrazom na deti a mládež
-

Nevybudovaná resp. nevyhovujúci stav základnej infraštruktúry

-

Nízka kvalita poskytovaných verejných služieb

-

Absencia infraštruktúry cestovného ruchu a nedostatočná úroveň a kvalita služieb
cestovného ruchu
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Priorita 4 – Efektívna činnosť MAS
-

Nízka úroveň propagácie a prezentácie územia, absencia spolupráce v území

V rámci jednotlivých priorít boli ďalej definované špecifické ciele - t. j. želané krátkodobé
merateľné kvalitatívne zmeny realisticky dosiahnuteľné v rámci jednotlivých rozvojových
priorít so zreteľom na pridelené finančné vstupy prostredníctvom vybraných opatrení a nimi
podporovaných aktivít (projektov).
V rámci uvedených cieľov je navrhnutá implementácia nasledovných opatrení v rámci
základnej alokácie a zároveň aj v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie:
Priorita 1 – Podpora podnikania a tvorby pracovných miest využívajúcich miestne zdroje
Odôvodnenie priority: Územie MAS Biela Orava (okres Námestovo) patrí k dynamicky sa
rozvíjajúcim regiónom s veľkým potenciálom pre rozvoj výrobných podnikov a podnikov
služieb. Pre ďalší rozvoj regiónu je preto nevyhnutná podpora podnikateľských subjektov
schopných zvyšovať HDP regiónu a vytváraj udržateľné pracovné miesta. To všetko pri
maximálnom využívaní vlastných zdrojov územia. Osobitnú formu podpory tu majú podniky
cestovného ruchu ako aj odvetví poľnohospodárstva a ich vzájomné prepájanie, resp. rozvoj
spolupráce.
Špecifické ciele priority 1:
Názov a číslo špecifického
cieľa

Priradenie k fokusovým
oblastiam PRV /
špecifickým cieľom IROP

Priradenie k
potrebám

Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity
zariadení cestovného ruchu
prostredníctvom investícií
do rozširovania
a skvalitňovania ponuky
ubytovacích, stravovacích
a doplnkových služieb.

6A Uľahčenie diverzifikácie,
zakladania a rozvoja malých
podnikov ako aj vytvárania
pracovných miest

Absencia infraštruktúry
cestovného ruchu
a nedostatočná úroveň a
kvalita služieb
cestovného ruchu

Špecifický cieľ 1.2 –
Posilnenie
konkurencieschopnosti
mikro a malých podnikov
v oblasti priemyselnej
výroby a poskytovania
služieb s dôrazom na tvorbu

Nedostatok mikro a
malých podnikov
5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti v sektore výroby
na miestnej úrovni podporou a služieb a pracovných
podnikania a inovácií
príležitostí priamo
v území
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pracovných miest pre
znevýhodnené skupiny
uchádzačov, zavádzanie
inovatívnych produktov
a výrobných postupov,
spoločného marketingu
a rozvoja miestnych
produkčno-spotrebiteľských
reťazcov
1A Podpora inovácie,
spolupráce a rozvoja
vedomostnej základne vo
vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ 1.3 –
Zvýšenie
konkurencieschopnosti
poľnohospodárskych
podnikov rozvojom
horizontálnych
a vertikálnych foriem
spolupráce pri budovaní
krátkych dodávateľskoodberateľských reťazcov
a miestnych trhov.

2A Zlepšenie hospodárskeho
výkonu všetkých
poľnohospodárskych
podnikov a uľahčenie
reštrukturalizácie
a modernizácie
poľnohospodárskych
podnikov, najmä na účely
zvýšenia ich účasti na trhu,
zamerania na trh
a poľnohospodárskej
diverzifikácie.
3A Zvýšenie
konkurencieschopnosti
prvovýrobcov
prostredníctvom ich lepšej
integrácie do
poľnohospodárskopotravinového reťazca
pomocou systémov kvality,
pridávania hodnoty
poľnohospodárskym
produktom, propagácie na
miestnych trhoch a v
krátkych dodávateľských
reťazcoch, skupín a
organizácií výrobcov a
medziodvetvových
organizácií;

Nízka konkurencieschopnosť v oblasti
poľnohospodárstva
a spracovania
poľnohospodárskych
produktov

6A Uľahčenie diverzifikácie,
zakladania a rozvoja malých
podnikov ako aj vytvárania
pracovných miest

68

Opatrenia priority 1:
-

6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

-

Opatrenie špecifického cieľa 5.1.1 - Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a
malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev – oblasť výrobných
aktivít a služieb

-

16.4. – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a
miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s
rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

-

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

-

4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja
poľnohospodárskych výrobkov
Opatrenia iné/vlastné:

-

Opatrenie: Zamestnanie (OP Ľudské zdroje)

Priorita 2 – Udržateľný rozvoj komunitného a spolkového života a rozvoj spolupráce
založených na ochrane ľudských hodnôt, zachovávaní a využívaní kultúry, tradícií,
historického a prírodného bohatstva pre rozvoj regiónu, zlepšovanie foriem spolupráce.
Odôvodnenie priority: Územie MAS z hľadiska sociálneho potenciálu, ako aj prírodného,
kultúrneho a historického potenciálu sa zaradzuje k regiónom s najvyšším predpokladom pre
dlhodobý rozvoj. Všetky tieto „hodnoty“ územia je potrebné chrániť, zveľaďovať a starať sa
och ich ďalší rozvoj. Osobitnou oblasťou priority č. 2 je starostlivosť o obyvateľov územia –
sociálna, prostredníctvom podpory rozvoja komunitných sociálnych služieb a vzdelávacia,
prostredníctvom skvalitňovania predškolskej výchovy.
Špecifické ciele priority 2:
Názov a číslo špecifického
cieľa
Špecifický cieľ 2.1 –
Zvýšenie a skvalitnenie
počtu zariadení
poskytujúcich komunitné
sociálne služby

Priradenie k fokusovým
oblastiam PRV /
špecifickým cieľom IROP
5.1.2 - Zlepšenie
udržateľných vzťahov
medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných
službách a vo verejných
infraštruktúrach

Priradenie k potrebám
Nedostatok komunitných
sociálnych služieb
a nedostatočná úroveň kvality
zariadení predškolskej
výchovy
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Špecifický cieľ 2.2 –
Skvalitňovanie podmienok
predškolskej výchovy
v regióne

Špecifický cieľ 2.3 –
Zlepšenie podmienok
udržateľnej ochrany,
využívania a propagácie
kultúrnych, historických
a prírodných zaujímavostí
regiónu a rozvoj
spolupráce v uvedených
oblastiach.

5.1.2 - Zlepšenie
udržateľných vzťahov
medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných
službách a vo verejných
infraštruktúrach
6B Podpora miestneho
rozvoja vo vidieckych
oblastiach
4A Obnova, zachovanie a
zvýšenie biologickej
diverzity vrátane na
územiach sústavy Natura
2000 a v oblastiach s
prírodnými alebo inými
špecifickými
obmedzeniami a v
poľnohospodárskej
činnosti s vysokou
prírodnou hodnotou a
obnova, zachovanie, ako aj
zlepšenie stavu krajinných
oblastí Európy

Nedostatok komunitných
sociálnych služieb
a nedostatočná úroveň kvality
zariadení predškolskej
výchovy

Nízka úroveň propagácie
a prezentácie územia
Absencia infraštruktúry
cestovného ruchu
a nedostatočná úroveň a kvalita
služieb cestovného ruchu

Opatrenia priority 2:
-

Opatrenie špecifického cieľa 5.1.2 - Sociálne služby a komunitné služby

-

Opatrenie špecifického cieľa 5.1.2 – Infraštruktúra vzdelávania

-

7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

-

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných
ekosystémov.
Opatrenia iné/vlastné:

-

19.3 – Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny

-

Opatrenie: Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva (Interreg PL – SK 2014 – 2020)

-

Opatrenie: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným
službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu (OP
Ľudské zdroje)
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Priorita 3 – Atraktívne a bezpečné obce a mestá otvorené pre obyvateľov a návštevníkov
s dôrazom na deti a mládež
Odôvodnenie priority: Dynamický región, dynamické obyvateľstvo – to všetko si vyžaduje
dostatok kvalitných a bezpečných priestorov na svoju realizáciu. Územie MAS Bielej Oravy je
významné z hľadiska prírastku populácie – vysoký počet narodených detí. Dlhodobý nárast
počtu obyvateľov vytvára tlak na zvyšovanie kvality poskytovaných verejných služieb, ale aj
na dostupnosť obcí a miest. Nové ihriská, športoviská, bezpečné a upravené verejné
priestranstvá, ale aj zlepšenie dostupnosti regiónu sú hlavným cieľom uvedenej priority.
Špecifické ciele priority 3:
Názov a číslo špecifického
cieľa
Špecifický cieľ 3.1 –
Vytváranie podmienok pre
aktívny život detí a mládeže

Špecifický cieľ 3.2 –
Zvyšovanie atraktívnosti,
bezpečnosti a kvality
verejných priestranstiev
s dôrazom na využívanie
tradičných znakov a prvkov
územia

Priradenie k fokusovým
oblastiam PRV /
špecifickým cieľom IROP
- 6B Podpora miestneho
rozvoja vo vidieckych
oblastiach

- 6B Podpora miestneho
rozvoja vo vidieckych
oblastiach
5.1.2 - Zlepšenie
udržateľných vzťahov
medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných
službách a vo verejných
infraštruktúrach

Priradenie k potrebám
Nízka kvalita
poskytovaných verejných
služieb

Nevybudovaná resp.
nevyhovujúci stav
základnej infraštruktúry

Opatrenia priority 3:
-

Opatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

-

Opatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry

-

Opatrenie špecifického cieľa 5.1.2 - Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
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Priorita 4 – Efektívna činnosť MAS
Odôvodnenie: Stanovenie priority spočíva v zámere úspešnej implementácii stratégie CLLD.
Špecifické ciele priority 4:
Priradenie k fokusovým oblastiam
PRV / špecifickým cieľom IROP
Špecifický cieľ 4.1 - Zabezpečenie 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na
efektívneho riadenia uskutočňovania stratégie miestnej úrovni podporou podnikania a
CLLD
inovácií
Špecifický cieľ 4.2 - Vytvorenie podmienok 6B Podpora miestneho rozvoja vo
pre akčné oživenie stratégie CLLD
vidieckych oblastiach
Názov a číslo špecifického cieľa

Opatrenia priority 4:
-

Opatrenie špecifického cieľa 5.1.1 – Financovanie prevádzkových nákladov MAS
spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

-

19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
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Grafické znázornenie strategického rámca
Vízia

Strategický cieľ

Priorita 1

Špecifický
cieľ 1.1

Opatrenie:
6.4 (PRV)
Priorita 2
(OP ĽZ)

Priorita 3

Priorita 2

Špecifický
cieľ 1.2

Špecifický
cieľ 1.-3

Špecifický
cieľ 2.1

Opatrenie:
5.1.1. (IROP)
Priorita 2
(OP ĽZ)

Opatrenie:
16.4 (PRV)
4.1 (PRV)
4.2 (PRV)

Opatrenie:
5.1.2. (IROP)

Špecifický
cieľ 2.2

Opatrenie:
5.1.2. (IROP)

Špecifický
cieľ 2.3

Špecifický
cieľ 3.1

Opatrenie:
7.5 (PRV)
8.5 (PRV)
19.3 (PRV)
Priorita 3
(OP ĽZ)

Opatrenie:
7.2 (PRV

Priorita 4

Špecifický
cieľ 3.2

Špecifický
cieľ 4.1

Špecifický
cieľ 4.2

Opatrenie:
7.4 (PRV)
5.1.2. (IROP)

Opatrenie:
7.4 (PRV)

Opatrenie:
7.4 (PRV)
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4.3 Súhrnná tabuľka strategického rámca
Tabuľka č. 3: Súhrnný prehľad strategického rámca
Vízia
Územie Miestnej akčnej skupiny Biela Orava bude v roku 2030 patriť k najdynamickejšie
sa rozvíjajúcim regiónom s množstvom detí a vzdelanej mládeže, dostatkom pracovných
príležitostí a kvalitnými komunitnými službami pre sociálne odkázaných občanov.
Obyvatelia a návštevníci regiónu budú žiť v čistých, upravených a predovšetkým
bezpečných obciach a mestách. Ekonomika bude ťažiť z intenzívnej spolupráce subjektov
vo vnútri regiónu ako aj mimo neho. Územie dokonale využije svoj potenciál pre cestovný
ruch, pracovitosť a pohostinnosť tunajších ľudí, ako aj jedinečnú kultúru a tradície
typické pre tento najsevernejší kút Slovenska.

Strategický cieľ
Zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónu a rast jeho
konkurencieschopnosti prostredníctvom podpory inovatívneho podnikania a tvorby
udržateľných pracovných miest, rozvojom komunitných služieb, zvyšovaním bezpečnosti
a zlepšovaním vzhľadu verejných priestranstiev, vytváraním podmienok pre aktívny život
detí a mládeže, pri rešpektovaní pravidiel ochrany životného prostredia.

Priorita 1:
Podpora podnikania a tvorby pracovných miest využívajúcich miestne zdroje
Špecifický cieľ 1.1 - Zvýšenie atraktivity zariadení cestovného ruchu prostredníctvom
investícií do rozširovania a skvalitňovania ponuky ubytovacích, stravovacích a doplnkových
služieb.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- 6.4. – Podpora na
investície do vytvárania a
rozvoja
nepoľnohospodárskych
činností

-

- OP Ľudské zdroje –
opatrenia prioritnej osi 3
Zamestnanie

74

Špecifický cieľ 1.2 – Posilnenie konkurencieschopnosti mikro a malých podnikov v oblasti
priemyselnej výroby a poskytovania služieb s dôrazom na tvorbu pracovných miest pre
znevýhodnené skupiny uchádzačov, zavádzanie inovatívnych produktov a výrobných
postupov, spoločného marketingu a rozvoja miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

-

- 5.1.1. Zakladanie nových a
podpora existujúcich mikro
a malých podnikov,
samostatne zárobkovo
činných osôb, družstiev

- OP Ľudské zdroje –
opatrenia prioritnej osi 3
Zamestnanie

A.) obstaranie hmotného
majetku pre účely
tvorby pracovných
miest
B.) nutné stavebnotechnické
úpravy budov spojené s
umiestnením obstaranej
technológie a/alebo s
poskytovaním nových
služieb
Špecifický cieľ 1.3 – Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov
rozvojom horizontálnych a vertikálnych foriem spolupráce pri budovaní krátkych
dodávateľsko-odberateľských reťazcov a miestnych trhov.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

- 16.4. – Podpora na
horizontálnu a vertikálnu
spoluprácu medzi
subjektmi dodávateľského
reťazca pri zriaďovaní a
rozvoji krátkych
dodávateľských reťazcov a
miestnych trhov a na
propagačné činnosti v
miestnom kontexte, ktoré
súvisia s rozvojom
krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych trhov
- 4.1 Podpora na investície
do poľnohospodárskych
podnikov
- 4.2 Podpora na investície
do spracovania/uvádzania
na trh a/alebo vývoja
poľnohospodárskych
výrobkov

Iné opatrenia:
-
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Priorita 2
Udržateľný rozvoj komunitného a spolkového života a rozvoj spolupráce založených
na ochrane ľudských hodnôt, zachovávaní a využívaní kultúry, tradícií, historického a
prírodného bohatstva pre rozvoj regiónu, zlepšovanie foriem spolupráce.
Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšenie a skvalitnenie počtu zariadení poskytujúcich komunitné
sociálne služby
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

-

- Opatrenie špecifického
cieľa 5.1.2 - Sociálne
služby a komunitné služby

- OP Ľudské zdroje –
Prioritná os 4 – Sociálne
začlenenie - Investičná
priorita 4.2 Zlepšenie
prístupu k cenovo
prístupným, trvalo
udržateľným a kvalitným
službám vrátane zdravotnej
starostlivosti a sociálnych
služieb všeobecného
Záujmu.

Špecifický cieľ 2.2 – Skvalitňovanie podmienok predškolskej výchovy v regióne
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- Opatrenie špecifického
cieľa 5.1.2 – Infraštruktúra
vzdelávania
Špecifický cieľ 2.3 – Zlepšenie podmienok udržateľnej ochrany, využívania a propagácie
kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostí regiónu
a rozvoj spolupráce
v uvedených oblastiach.
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- 7.5. – Podpora na
investície do rekreačnej
infraštruktúry,
turistických informácií a
do turistickej
infraštruktúry malých
rozmerov na verejné
využitie
- 8.5. – Podpora na
investície do zlepšenia
odolnosti a
environmentálnej
hodnoty lesných
ekosystémov

-

- Interreg PL – SK 2014 –
2020, Opatrenie: Ochrana
kultúrneho a prírodného
dedičstva
- PRV SR 2014 – 2020,
Opatrenie: 19.3 – príprava
a vykonávanie činností
spolupráce miestnej
akčnej skupiny
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Priorita 3
Atraktívne a bezpečné obce a mestá otvorené pre obyvateľov a návštevníkov
s dôrazom na deti a mládež
Špecifický cieľ 3.1 – Vytváranie podmienok pre aktívny život detí a mládeže
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- Opatrenie: 7.2 – Podpora
na investície do
vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania
všetkých druhov
infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií
do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie

Špecifický cieľ 3.2 – Zvyšovanie atraktívnosti, bezpečnosti a kvality verejných
priestranstiev s dôrazom na využívanie tradičných znakov a prvkov územia
Iné opatrenia:

Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

- Opatrenie: 7.4 – Podpora
na investície do
vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania
miestnych základných
služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry

- Opatrenie špecifického cieľa 5.1.2 - Dopravné
prepojenie a dostupnosť
sídiel

Priorita 4:
Efektívna činnosť MAS
Špecifický cieľ 4.1 - Zabezpečenie efektívneho riadenia uskutočňovania stratégie CLLD
Iné opatrenia:

Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

-

- Opatrenie
špecifického cieľa 5.1.1 – Financovanie
prevádzkových nákladov
MAS
spojených
s riadením
uskutočňovania stratégií
CLLD
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Špecifický cieľ 4.2 - Vytvorenie podmienok pre akčné oživenie stratégie CLLD
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

- 19.4. – Podpora na
prevádzkové náklady a
oživenie

-

-

4.4 Integrované znaky stratégie CLLD
Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Biela Orava obsahuje viaceré integrované znaky.
Vychádza to z jej celkového zamerania, ako aj zo skutočnosti, že sa jedná o viac sektorový
strategický dokument, ktorý v sebe integruje rôzne oblasti rozvoja a predovšetkým rôznych
aktérov rozvoja. Integrované znaky stratégie CLLD:
-

Stratégia sa prioritne zameriava na podporu podnikateľských subjektov, schopných
tvoriť udržateľné pracovné miesta. Tieto subjekty sú zároveň schopné v najväčšej miere
ovplyvniť ďalší rozvoj územia prostredníctvom tvorby pridanej hodnoty priamo
v regióne.

-

Stratégia integruje tri základné rozvojové oblasti, ktoré si MAS vytipovala s cieľom
zabezpečiť vyvážený a dlhodobý rozvoj územia, a ktoré sú pre územie MAS identické:
➢ podpora výroby a služieb
➢ zlepšovanie podmienok pre deti a mládež
➢ ochrana a zviditeľňovanie kultúrnych, historických a prírodných hodnôt

-

stratégia sa v prvej fáze orientuje na podporu podnikateľských subjektov, ktoré sa stanú
motorom rozvoja – podniky v oblasti služieb cestovného ruchu a výrobné podniky
schopné produkovať výrobky o ktoré je na trhu záujem.

-

Významným integrujúcim znakom stratégie je podpora rozvoja horizontálnych
a vertikálnych foriem spolupráce medzi podnikmi v oblasti rozvoja krátkych
dodávateľských reťazcov a podpory rozvoja miestnych trhov. Tento integrovaný znak
je podporený najmä výberom opatrenia 16.4 (PRV), s možnosťou predkladania
integrovaných

projektov

v opatreniach

4.1

a 4.2.

Podporou

miestnych

poľnohospodárskych podnikov pri budovaní krátkych dodávateľských reťazcov, resp.
miestnych trhov sa vytvorí ponuka miestnych typických produktov a špecialít, ktoré
budú následne využívané zariadeniami cestovného ruchu.

Tým sa dosiahne

multiplikačný efekt intervencií do výroby a služieb.
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-

v oblasti zamerania stratégie na komunitu je základným integrovaným znakom
previazanosť opatrení zameraných na cieľovú skupinu deti a mládež – opatrenia
zamerané na skvalitnenie predškolskej výchovy a zlepšenia podmienok pre aktívne
trávenie voľného času detí a mládeže.

-

Územie miestnej akčnej skupiny Biela Orava patrí z hľadiska prírodného, kultúrneho
a historického bohatstva k jedinečným regiónom Slovenska. Hlavne prírodné
podmienky (prítomnosť Oravskej Priehrady, najvyššieho vrchu Oravských Beskýd –
Babej hory, ako aj rozsiahlych lesných ekosystémov s množstvom poznávacej
turistickej infraštruktúry) sú základným „výrobným faktorom“ pre rozvoj cestovného
ruchu. Osobitnou kategóriou je kultúra a história regiónu. Tradičná goralská kultúra,
gajdy a gajdošská kultúra zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
vytvárajú spolu súbor endogénnych rozvojových faktorov, ktorých zachovávanie
a vzájomné prepájanie (pomocou intervencií opatrení priority 2) zásadne napomôže
k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Okrem integrovaných znakov stratégie sa tu
prejavuje aj tzv. multiplikačný efekt stratégie.

-

Stratégia je viacsektorová, integruje rôzne odvetvia hospodárstva (cestovný ruch,
priemyselnú výrobu, poskytovanie služieb, poľnohospodárstvo a potravinárstvo) a
rôzne skupiny obyvateľov (deti, mládež, sociálne odkázaných občanov)

-

Stratégia posilňuje vzťah mesta (okresného mesta Námestovo, ktoré je zároveň
prirodzeným centrom regiónu) a okolitých obcí prostredníctvom zlepšovania
dostupnosti a zvyšovania bezpečnosti.

-

Pri výbere opatrení stratégie CLLD sa kládol dôraz na vzájomné prepájanie a rozvoj
spolupráce rôznych subjektov na rôznych úrovniach

-

Vidiecke oblasti sú pri výrobe a spracovaní regionálnych poľnohospodárskych
produktov úzko naviazané na mesto, ktoré bude hlavným odbytovým miestom pre
sústredenú ponuky takýchto produktov

-

Výhľadovo sa územie MAS bude profilovať ako „brána na Slovensko“ pre
návštevníkov z Poľska (prihraničný región) s komplexnou ponukou vidieckeho
cestovného ruchu, atraktívnymi a bezpečnými obcami s možnosťami aktívneho trávenia
voľného času, širokou ponukou kultúrnych podujatí, tradičnou regionálnou kuchyňou
vsadených do unikátneho prírodného prostredia najsevernejšieho regiónu Slovenska.
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4.5 Inovatívne znaky stratégie CLLD
Stratégia CLLD MAS Biela Orava obsahuje nasledovné integrované znaky:
-

zmeny v oblasti riešenia miestnych potrieb uplatnením „nových spôsobov“ v procese
prípravy a spracovania stratégie rozvoja územia vedeného komunitou - rozhodovanie
v území o všetkých aspektoch politiky rozvoja s účasťou zástupcov rôznych sektorov
prinieslo v praxi výrazné posuny a pozitíva, ktoré sa premietli do implementácie ďalších
aktivít MAS,

-

aplikácia prístupu „zdola nahor“, ktorý znamenal umožnenie verejnosti vyjadriť svoje
názory a potreby a dal možnosť aktívnym občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania
o budúcnosti rozvoja územia. Prioritné „nazeranie sa“ na využitie miestnych zdrojov v
širšom kontexte znamenalo vytvorenie podmienok pre tvorbu pridanej hodnoty a ich
využitia na zvýšenie rastu a ekonomickej prosperity regiónu,

-

uplatnenie originality a inšpiratívnych nápadov,

-

sieťovanie a vzájomná výmena skúseností, ktoré podporia prístup k novým formám
spolupráce a prenosu know-how na národnej a medzinárodnej úrovni,

-

mix endogénnych a exogénnych nástrojov - nové kombinácie založené na lokálnych
tradíciách a globálnych trendoch,

-

kombinácia miestneho know-how s vonkajšími, dobre zavedenými vedomosťami, tzv.
„mäkké“ ako aj „tvrdé zdroje“, prispôsobenie technológií a služieb špecifickým potrebám
územia,

-

nové výrobky a služby, nové metódy na ich výrobu a dodávku (inovácie, ktoré v sebe
spájajú prístup nového prevedenia a použitých technológií),

-

akcie na propagáciu miestnych zdrojov novými spôsobmi,

-

akcie, ktoré novým spôsobom reagujú na slabé stránky regiónu a vytvárajú nový produkt a
nové formy postupov (kombinácia rôznych činností),

Investovanie do ľudského kapitálu a skúseností sa priamo premietne do možností rastu
zamestnanosti; zvyšovaním kvality výrobkov (v území je značný potenciál na vývoj vysoko
kvalitných poľnohospodárskych a spracovaných produktov) sa výrazne rozšíria možnosti
a príležitosti pre malé i väčšie firmy a uplatnením nových prístupov v rámci rozvoja
podnikania (nové metódy organizácie a nové typy činností) sa vytvoria nové pracovné miesta,
príde na zvýšenie príjmov a náležitej propagácii a prezentácii územia.
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Celkovo uplatnenie inovácií bude smerovať k vytváraniu „konkurenčnej výhody celého
územia, k vyššej pridanej hodnote, a tým k flexibilnejšej ekonomike“.
Vyššie spomenuté inovatívne znaky stratégie CLLD MAS Biela Orava budú prispievať
k riešeniu miestnych problémov a zároveň budú napĺňať ciele stratégie CLLD prostredníctvom
aktívneho manažmentu občianskeho združenia v procese implementácie, maximalizácie
efektov z podpory a zapojením širokej skupiny obyvateľstva do procesu implementácie cez
financovanie operácií CLLD, projekty spolupráce resp. samotnú činnosť združenia.
Hodnotiaca otázka B.2 Strategický rámec (pozri kapitola 4. Strategický rámec):
•

Všetky strategické a špecifické ciele sú odôvodnené v rámci SWOT analýzy a sú k nim
priradené potreby, ktoré budú danými cieľmi napĺňané.

•

Stratégia CLLD MAS Biela Orava obsahuje inovatívne znaky vo vzťahu k riešeniu
miestnych problémov a ich príspevok k naplneniu cieľov stratégie CLLD, resp.
opatrení, cieľových skupín, fungovaniu a riadeniu partnerstva a MAS a je opísaný
spôsob implementácie týchto inovačných znakov/prístupov aj konkrétne.
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5. Implementačný rámec
5.1 Popis riadiaceho a implementačného procesu
5.1.1 Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS
Predkladaná stratégia CLLD s názvom: Spoločne za rozvoj najsevernejšieho regiónu Slovenska
bude implementovaná Miestnou akčnou skupinou Biela Orava, ktorá má právnu formu
občianskeho združenia (v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 27. marca 1990 o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov). MAS Biela Orava bola ako občianske združenie registrovaná na
Ministerstve vnútra SR dňa 04.04.2014, so sídlom v najmenšej členskej obci – Beňadovo.
Zakladajúca členská schôdza sa konala 27.7.2015.
•

Oficiálny združenia: Miestna akčná skupina Biela Orava (oficiálna skratka MAS Biela
Orava)

•

Sídlo združenia: Vavrečka 311, 029 01 Námestovo

Občianske združenie - Miestna akčná skupina Biela Orava je zoskupenie predstaviteľov
verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni
rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 %
hlasovacích práv. Orgány Združenia, ktoré majú rozhodovaciu právomoc musia podmienku
v zmysle predchádzajúcej vety dodržiavať pri zložení daného orgánu a pri plnení úloh, ktoré
súvisia s CLLD/LEADER a počas celej implementácie stratégie CLLD.
Základným dokumentom fungovania MAS sú stanovy. Poslaním Združenia je podpora
rozvíjania a koordinácia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len CLLD) založeného
na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER za účelom rozvoja svojho územia.
Dlhodobým cieľom činnosti Združenia je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja
zadefinovaného územia na základe využitia miestnych zdrojov, partnerského postupu
a spolupráce. Orgánmi Zduženia v zmysle stanov sú:
1) Valné zhromaždenie 2) Rada (výkonný orgán)
4) Monitorovací výbor

5) Predseda a podpredseda

3) Výberová komisia
6) Kontrolná a revízna komisia
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Úlohy a zodpovednosť jednotlivých orgánov, subjektov a organizačných zložiek:
1) Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán združenia má nasledovné úlohy a zodpovednosť:

-

schvaľuje stanovy, interné riadiace dokumenty, ich zmeny a doplnky

-

schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

-

schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

-

volí a odvoláva členov Rady, Monitorovacieho výboru, Kontrolnej a revíznej komisie,
predsedu / podpredsedov združenia

-

schvaľuje prijatie nových členov

-

schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu

-

rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením.

-

stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,

-

rozhoduje o účasti Združenia v iných profesijných alebo záujmových organizáciách
a volí do nich svojich zástupcov,

- a ďalšie úlohy vyplývajúce zo stanov združenia a interných smerníc
2)

Rada (výkonný orgán) má nasledovné úlohy a zodpovednosť:
-

Vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými vykonávacími predpismi.

-

riadi a koordinuje činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Valného
zhromaždenia,

-

obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadania Valného zhromaždenia
a pripravuje preň základné materiály a podklady

-

zodpovedá za vypracovanie, implementáciu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie
a aktualizáciu stratégie CLLD, ďalej plánu činnosti alebo iných strategických
dokumentov a predkladá ich na schválenie Valnému zhromaždeniu,

-

zriaďuje Výberovú komisiu,

-

menuje a odvoláva manažéra MAS,

-

volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;

-

predkladá zmeny stanov, organizačného poriadku a ostatných vnútorných smerníc na
schválenie Valnému zhromaždeniu,

-

pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými
a fyzickými osobami v SR a zahraničí,

-

poveruje ďalšie osoby na konanie v mene Združenia na presne stanovený účel,

83

-

zriaďuje Kanceláriu Združenia, riadi a kontroluje jej činnosť, schvaľuje jej organizačný
a pracovný poriadok,

-

spracováva výročné správy, správy o činnosti a implementácii stratégie CLLD,
a konzultuje ich s Monitorovacím výborom,

-

zabezpečuje realizáciu nezávislého hodnotenia stratégie CLLD,

-

zabezpečuje všetky ostatné činnosti stanovené v stratégii CLLD a vyplývajúce z jej
implementácie,

- a ďalšie úlohy vyplývajúce zo stanov združenia a interných smerníc
Výberová komisia sa zriaďuje v prípade schválenia stratégie miestneho rozvoja vedeného

3)

komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) a udelenia štatútu MAS a má tieto úlohy
a zodpovednosť:
Výberová komisia MAS v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. c) a f) všeobecného nariadenia
vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov
stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. S cieľom naplnenia podmienok vyššie
uvedených podmienok výberová komisia v rámci PRV SR 2014 – 2020 vykonáva
nasledovné činnosti:
-

zabezpečuje

proces

posúdenia

projektových

zámerov/odborného

hodnotenia

ŽoNFP/ŽoPr,
-

posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,

-

prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom/ŽoNFP/na základe výsledkov
posúdenia/odborného hodnotenia a zoradí projektové zámery/ŽoNFP/ podľa bodového
hodnotenia,

-

vykoná výber projektových zámerov ak relevantné /ŽoNFPberie do úvahy ustanovenia
Systému riadenia CLLD v platnom znení.

-

schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP na financovanie z PRV,

-

schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre
projektové zámery, (ak relevantné)

-

vypracuje záverečnú správu výzvy projektového zámeru/ŽoNFP v rámci PRV SR
2014 – 2020

-

vypracuje návrh hodnotiacej správy pre projektové zámery,

-

stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr.

-

- stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcej všetky podmienky
poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky
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poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) a to na základe
výsledkov odborného hodnotenia.
Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov
predmetnej
výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritéria a stanoví poradie ŽoPr
od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD)
spĺňajúcej
všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky
podmienky poskytnutia príspevku.
V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol o výbere
ŽoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr
odporúčaných na neschválenie.
Monitorovací výbor vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a výsledkov a

4)

monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva
správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod.
Predseda a podpredseda

5)

Predseda a podpredseda sú štatutárnym orgánom združenia a v mene MAS konajú
samostatne. Zastupujú Združenie navonok a podpisujú príslušné dokumenty v súlade
s rozhodnutím Rady MAS a Valného zhromaždenia.
Predseda a podpredseda vykonáva hlavne tieto činnosti:
-

zvoláva a vedie zasadnutia Rady a Valného zhromaždenia, alebo poveruje inú osobu ich
vedením,

-

rozhoduje o záležitostiach Združenia pokiaľ nie sú tieto stanovami a organizačným
poriadkom stanovené inak,

-

riadi činnosť Združenia,

-

vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na
predkladanie na predkladanie

projektového zámeru/žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z PRV SR 2014 – 2020,
-

vo vzťahu k IROP predkladá na RO Protokol o výbere žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z IROP,

-

zastupuje Združenie navonok, podpisuje zmluvy a iné relevantné dokumenty. Počas
dlhodobej neprítomnosti Predsedu jeho činnosť prevezme podpredseda.

-

-

Úlohy a zodpovednosti štatutárneho orgánu sú v súlade so Systémom riadenia CLLD
v platnom znení. Predseda a podpredseda konajú v rámci implementácie stratégie CLLD
v závislosti od zamerania výzvy a úkonov s ňou súvisiacich.
Predseda alebo podpredseda schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie
projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, schvaľuje výzvu na predkladanie projektových
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zámerov/ ŽoNFP/ŽoPR
projektových zámerov.

a schvaľuje

zrušenie/zmenu

výzvy

na

predkladanie

6) Kontrolná a revízna komisia:

-

kontroluje priebežne hospodárenie, nakladanie s majetkom Združenia,

-

kontroluje dodržiavanie Stanov

Združenia, a organizačného poriadku, ostatných

smerníc a vnútorných predpisov.
-

upozorňuje príslušné orgány Združenia na nedostatky, navrhuje opatrenia na ich
odstránenie a stanovuje k nim príslušné lehoty.

Spôsob volenia, výberu jednotlivých zástupcov, spôsob zastupovania a delegovania:
Orgány Združenia sú tvorené predstaviteľmi verejných a súkromných miestnych spoločensko
– hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci,
ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.
1) Valné zhromaždenie
- Najvyšším orgánom Združenia je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia
Združenia.
-

Členstvo v Združení je dobrovoľné.
- Členom Združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo
veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou
v území Združenia.
- K prihláške uchádzača o členstvo sa vyjadruje Rada. V prípade jej kladného
odporúčania vzniká členstvo uchádzača v Združení momentom schválenia jeho
prihlášky Valným zhromaždením.

2) Rada (výkonný orgán)
- Rada (výkonný orgán), (ďalej len Rada) je rozhodovací a riadiaci orgán Združenia v
období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Výkonný orgán je volený na
obdobie 4 rokov a za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Na čele Rady
je Predseda, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom Združenia a vedie jej rokovania.
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- Rada má 7 členov. Opakovaná voľba člena Rady je možná.
3) Výberová komisia
- Výberová komisia sa zriaďuje v prípade schválenia stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) a udelenia štatútu MAS. Výberová
komisia MAS v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. c) a f) všeobecného nariadenia vykonáva
výber ŽoNFP podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD
a stanovuje výšku podpory. Výberová komisia pri každom hlasovaní o výbere projektov
musí dodržiavať podmienku v zmysle všeobecného nariadenia, čl. 34, ods. 3, písm. b)
t.j. minimálne 50 % hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú
orgánmi verejnej správy.
- Výberová komisia má počet členov v zmysle Systému riadenia CLLD 2014 – 2020
v platnom znení. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže okrem riadnych
členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie,
- Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na
predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, pričom jednotliví členovia sa môžu
opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na
celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov.
Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie,
jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.,
4) Monitorovací výbor
- Predsedu a členov Monitorovacieho výboru schvaľuje na návrh Rada na obdobie 2
rokov. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území Združenia, ale nemusia byť členmi
Združenia.
- Monitorovací výbor sa stretáva minimálne 2 krát ročne a na svojich zasadnutiach sa
riadi štatútom a manuálmi, ktoré schvaľuje Rada. Monitorovací výbor na svojom prvom
zasadnutí stanoví rozsah činnosti, ktorý podlieha schváleniu Rady.
- Rada volí, vymenúva a odvoláva členov a predsedu Monitorovacieho výboru

5) Predseda a podpredseda
- Predsedu a podpredsedu volí a odvoláva na návrh Rady Valné zhromaždenie na obdobie
4 rokov.
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- Združenie môže na návrh Rady, Valným zhromaždením zvoliť Podpredsedu (zástupcu
Predsedu), podľa uváženia viacerých Podpredsedov. Podpredseda zastupuje činnosť
Predsedu v presne vymedzených kompetenciách určených Predsedom. V prípade
dlhodobej neprítomnosti a práceneschopnosti Predsedu ak nie je možné aby osobne určil
kompetencie pre svojho zástupcu/svojich zástupcov tieto určí Rada.
6) Kontrolná a revízna komisia
-

Valné zhromaždenie na návrh Rady volí a odvoláva predsedu a členov kontrolného
orgánu na obdobie dvoch rokov. Kontrolný orgán tvoria traja členovia Združenia.

-

Člen kontrolného orgánu nesmie byť súčasne členom iného orgánu Združenia okrem
členstva vo Valnom zhromaždení

-

Členovia kontrolného orgánu majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Rady,
Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie ako pozorovatelia.
V súlade so „Systémom riadenia CLLD v platnom znení“

Pre účely prípravy a následného monitorovania implementácie

stratégie

(vrátane

uskutočňovania sebahodnotenia) boli vytvorené štyri päťčlenné pracovné skupiny:
1) Pracovná skupina: Vidiecky cestovný ruch, pôdohospodárstvo a životné prostredie
2) Pracovná skupina: Kvalita života a vzhľad obcí
3) Pracovná skupina: Priemysel a služby
4) Pracovná skupina: Ľudské zdroje a aktivity tretieho sektora
MAS Biela Orava nemá k dátumu podania ŽoSS MAS vybraného manažéra združenia
v internom pracovnom pomere. Personálna matica definuje minimálne kvalifikačné
predpoklady na manažéra MAS, a to: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo
ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a zároveň minimálne 2 roky praxe na
zodpovedajúcej manažérskej pozícií (riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia)
alebo 2 roky praxe v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom
rozvoji alebo fondov EÚ. Zároveň sa združenie zaväzuje vybrať manažéra MAS najneskôr do
podania ŽoNFP na podopatrenie 19.4 Chod MAS a/alebo ŠC 5.1.1 IROP – Financovanie
prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.
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Základný rámec fungovania občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny Biela Orava je
zakotvený v stanovách združenia. Vzhľadom na skutočnosť, že občianske združenie
neimplementovalo prístup LEADER v predchádzajúcom programovacom období rokov 2007
– 2013 na úrovni združenia nevznikla potreba bližšie stanoviť úlohy a zodpovednosti
jednotlivých orgánov, subjektov a organizačných zložiek, spôsob volenia, výberu jednotlivých
zástupcov, spôsob zastupovania a delegovania na rámec STANOV ZDRUŽENIA.
Spôsoby komunikácie s obyvateľmi a organizáciami na území MAS.
Pre účely zabezpečenia informovanosti cieľových skupín o činnosti MAS, jej aktivitách
a vyhlásených výzvach sú využívané nasledovné nástroje:
•

internetová webstránka združenia: www.masbielaorava.sk

•

sociálne siete: https://www.facebook.com/MAS-Biela-Orava-1691080234459334/

•

regionálne média: TV Oravia, My Oravské noviny

•

organizovanie informačných seminárov/workshopov

•

vydávanie informačných tlačovín „Spravodajca MAS Biela Orava“

•

organizovanie tuzemských a zahraničných informačných návštev

•

Individuálne poradenstvo a informovanie v kancelárii MAS

•

Účasť na podujatiach organizovaných na území MAS.

5.1.2 Implementačný proces
Implementačný proces stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Biela Orava sa v plnej miere
riadi

Systémom

riadenia CLLD

v platnom znení (Leader a komunitný rozvoj pre

programové obdobie 2014 – 2020) Procesný postup pre oblasť riadenia projektov v rámci
implementácie stratégie CLLD MAS Biela Orava:
1. MAS bude počas celej doby implementácie stratégie CLLD uplatňovať jednokolový
výber projektov.
2. MAS vyhlási výzvy na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr v súlade s indikatívnym časovým
harmonogramom výziev uvedeným v stratégii CLLD, ktorý bude zároveň každoročne
oficiálne zverejňovaný na webovom sídle MAS a zasielaný na RO.
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3. Spôsob vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP/ ŽoPr bude uskutočnený v zmysle
Systému riadenia CLLD v platnom znení, tj. výzva na predkladanie žiadosti o NFP bude
zverejnená predpísaným spôsobom na webovom sídle RO (zvlášť pre IROP a zvlášť pre
PRV).
4. Výzva bude obsahovať všetky povinné a doplňujúce informácie stanovené Systémom
riadenia CLLD vrátane informovania o bodovacích a výberových kritériách projektov.
5. Pre účely hodnotenia a výberu projektov bol MAS vypracovaný dokument: Výberové
kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Biela Orava, ktorý bude aplikovaný v procese
hodnotenia a výberu projektov. Dokument zároveň stanovuje rozlišovacie kritériá pre
zostavenie výsledného poradia projektov v prípade prideleného rovnakého počtu bodov.
6. Procesné úkony týkajúce sa konania o ŽoNFP/ ŽoPr, príjmu a registrácie ŽoNFP/ ŽoPr,
kontroly formálnej správnosti ŽoNFP/ ŽoPr, kontroly vecnej správnosti ŽoNFP/ ŽoPr,
kontroly oprávnenosti výdavkov, kontroly výšky oprávnenosti výdavkov, odborného
hodnotenia ŽoNFP/ ŽoPr, priradenie k prioritnej/fokusovej oblasti, Uplatnenie
hodnotiacich kritérií a výberu žiadostí o NFP sa budú riadiť Systémom riadenia CLLD.
7. Všetky postupy týkajúce sa implementačného procesu konania o Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci PRV a schvaľovacieho procesu žiadosti o príspevok
v rámci IROP sa budú riadiť „Systémom riadenia CLLD v platnom znení“
a príručky/príručiek pre žiadateľa/prijímateľa“.
Postup hodnotenia ŽoNFP:
ŽoNFP je základným dokumentom, ktorým žiadateľ na základe vyhlásenej výzvy na
predkladanie ŽoNFP žiada MAS o spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov
určených na danú výzvu. Doručuje sa elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
a v písomnej forme na adresu určenú v predmetnej výzve. MAS overí splnenie podmienok
doručenia ŽoNFP a overí splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve.
MAS v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP zabezpečí posúdenie ŽoNFP odbornými
hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predložené ŽoNFP na základe hodnotiacich kritérií
zverejnených vo výzve.
Postup výberu ŽoNFP:

90

Pri jednokolovom procesu výberu aplikáciou rozlišovacích kritérií v ITMS2014+ výberová
komisia stanoví poradie ŽoNFP, ktoré je vytvorené od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcu
všetky podmienky pre poskytnutie príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky
podmienky pre poskytnutie príspevku.
Po ukončení procesu výberu ŽoNFP výberová komisia vypracuje v rámci každého kola
hodnotenia záverečnú správu z výzvy (ŽoNFP), v ktorej navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP
vydanie konkrétneho rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF (rozhodnutie o
schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania).
Implementačný proces v rámci IROP
Postup vyhlasovania výziev:
MAS v rámci IROP-u vyhlasuje výzvy na výber realizátorov svojej stratégie (ďalej len „ReS“),
teda na predkladanie žiadostí ReS o príspevok (ďalej len „ŽoPr“).
MAS vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev,

zostavuje

harmonogram výziev na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka . MAS zverejňuje
harmonogram výziev na svojom webovom sídle a zodpovedá za aktuálnosť harmonogramu
výziev na svojom webovom sídle. MAS pripravuje výzvy a dokumenty, ktoré sú relevantné vo
vzťahu k výzve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. MAS vyhlási výzvu jej
zverejnením na svojom webovom sídle až po odsúhlasení výzvy zo strany RO pre IROP.
MAS sa riadi pri príprave výzve relevantnými dokumentami vzormi formulármi a metodickými
pokynmi RO pre IROP a postupuje v zmysle platného Systému riadenia CLLD.
Postup hodnotenia ŽoPr:
MAS má vypracované hodnotiace kritéria v súlade s požiadavkami RO pre IROP, t.j. zabezpečí,
aby projekt, ktorý nespĺňa podmienky hospodárnosti a efektívnosti nemohol byť schválený, tiež
má zadefinované rozlišovacie kritéria v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého
viacerými ŽoPr. MAS overí minimálne nasledujúce oblasti: príspevok navrhovaného projektu
k cieľom a výsledkom IROP, navrhovaný spôsob realizácie projektu, administratívnu a
prevádzkovú kapacitu ReS, finančnú a ekonomickú stránku projektu. MAS určí poradie na
základe rozlišovacích kritérií a určí na základe dosiahnutého počtu bodov pre dané kritériá z
odborného hodnotenia od najvyššieho počtu po najnižší počet bodov.
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Na všetky postupy týkajúce sa hodnotenia ŽoPr bude MAS uplatňovať záväzný predpis
„Systém riadenia CLLD v platnom znení“.
Postup výberu ŽoPr:
Pri výbere ŽoPr MAS zosumarizuje výsledky administratívnej kontroly ŽoPr a odborného
hodnotenia. Po ukončení procesu výberu ŽoPr vypracuje v rámci každého kola hodnotenia
Protokol o výbere ŽoPr, v ktorom navrhne jednotlivé ŽoPr na schválenie. RO pre IROP posúdi
splnenie podmienok administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu ŽoPr MAS
na základe predloženého Protokolu o výbere ŽoPr. Po udelení súhlasu zo strany RO pre IROP,
uzavrie zmluvu MAS s užívateľom (ReS), ktorá upraví práva a povinnosti medzi MAS a ReS.
Pri výbere ŽoPr sa bude MAS riadiť presným postupom v zmysle Systému riadenia CLLD
a príslušnými dokumentami.
Plné uplatňovanie postupov a procesov stanovených systémom riadenia CLLD umožní MAS
minimalizovať riziká spojené s procesnými postupmi pri implementácie stratégie CLLD, pri
vyhlasovaní, príjme, kontrole, hodnotení a výbere úspešných projektov. Miestna akčná
skupina Biela Orava nebude uplatňovať osobitné postupy nad rámec požiadaviek RO pre
PRV, resp. IROP, ktoré by mohli narušiť implementáciu stratégie CLLD.
5.2 Akčný plán
Akčný plán implementácie stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny vychádza z prijatej
rozvojovej stratégie. Realizácia opatrení akčného plánu umožní v plnej miere dosiahnuť
stanovené špecifické ciele, resp. strategický cieľ. Akčný plán, podobne ako celá stratégia
CLLD bol vypracovaný konfrontáciou výstupov štyroch odborných pracovných skupín,
výsledkov dotazníkového prieskumu obyvateľov územia MAS, predložených projektových
zámerov v rámci uskutočneného „verejného zberu projektov“ a názorov externých odborníkov
na rozvoj vidieka. Akčný plán je bližšou špecifikáciou opatrení určených na dosiahnutie cieľov
stratégie. Stanovuje, aké aktivity a opatrenia budú realizované a za akých podmienok, kto bude
zodpovedať za ich realizáciou a predbežný finančný odhad nákladov. Akčný plán neuvádza
konkrétne projekty.
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Vzhľadom na výšku základnej alokácie pre verejno – súkromné partnerstvo bol
vypracovaný podrobný akčný plán (časť A – tabuľka č. 4.A – 4N). Pre dodatočnú
výkonnostnú alokáciu bol vypracovaný indikatívny akčný plán (časť B – tabuľka č. 4.Y –
4.Z). Súhrn opatrení obsiahnutých v oboch akčných plánov napĺňajú ciele stratégie Miestnej
akčnej skupiny Biela Orava.
Tabuľka č. 4.A: Opatrenie stratégie CLLD
Názov
opatrenia

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností

Priradenie kódu
opatrenia

6.4

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Oblasť: Činnosti
a agroturistikou

spojené

s

vidieckym

•

Sekundárna FO predominantná – 6A

•

Sekundárna FO doplnková - 2A

cestovným

ruchom

Oblasť: Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu:
deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu
•

Sekundárna FO predominantná – 6A

•

Sekundárna FO doplnková - 2A

Zdôvodnenie/popis: 2A – V prípade ak prijímatelia sú
poľnohospodárske podniky, tak podporené investície prispejú k ich
hospodárskemu posilneniu a zároveň k cieľu FO 2A
Ciele opatrenia

Hlavným cieľom opatrenia je vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného
ruchu formou podpory projektov zameraných na rozširovanie
a skvalitňovanie ponuky ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb
využívajúcich potenciál regiónu Bielej Oravy a tvorba pracovných miest.
Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.1.1

Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika opatrenia: Opatrenie reaguje na potrebu absencie
infraštruktúry cestovného ruchu a nedostatočnú kvalitu služieb
infraštruktúry cestovného ruchu, ktorá bola stanovená na základe slabých
stránok územia: chýbajúca infraštruktúra cestovného ruchu, nedostatočné
letné športové vyžitie, veľký rozdiel medzi zimnou a letnou sezónou,
nedostatočná infraštruktúra poznávacieho a náučného turizmu. Na
nedostatok zariadení cestovného ruchu poukazuje a analýza v časti
ekonomické zdroje – oblasť podnikania.
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Rozsah
a oprávnené
činnosti

•

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a
agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a
relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie
vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
V rámci danej činnosti je oprávnená výstavba ubytovacích zariadení,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj
nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5
do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných
a relaxačných činností.
V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou
budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a
turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky,
turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne,
ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody,
rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie –
mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

•

Oprávnení
prijímatelia

Intenzita
pomoci 1
Oprávnené
výdavky2

Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú
skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V
rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia,
animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k
rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života,
zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.
1. Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach.
2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej
prvovýroby (mikropodniky a malé podniky)
3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo
vidieckych oblastiach v zmysleodporúčania Komisie 2003/361/ES)
obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
• súkromných vlastníkov a ich združení;
• obcí a ich združení;
• Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať
za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 55 % (pre mikro a malé
podniky)

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
oprávnenými činnosťami v rámci tohto opatrenia a špecifikáciou
výdavkov uvedených v podkapitole 8.1 Programu rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020;
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v
podkapitole 8.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
3. Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci
implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak
vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie

1
2

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných
nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods.
2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za
oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v
čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie
ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené
výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa
začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.“
Výška
príspevku
(minimálna
a maximálna)

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 65 000 EUR

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR

472 727,27

195 000,00

65 000,00

212 727,27

-

VR

-

-

-

-

-

472 727,27

195 000,00

65 000,00

212 727,27

-

Spolu

Princípy pre
stanovenie
výberových
V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci PRV SR
a hodnotiacich
2014 – 2020
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií3
Povinné prílohy Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec
stanovené MAS povinných príloh k ŽoNFP stanovených PPA
Merateľné
ukazovatele
projektu

3

Kód/
ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

6.4

Počet podporených
projektov žiadateľov zo
súkromného sektora

Počet

0

4

6.4

Počet zariadení
cestovného ruchu
s intervenciou do

Počet

0

4

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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zariadení doplnkových
služieb

Indikatívny
harmonogram
výziev

6.4

Počet novovytvorených
pracovných miest
projektom prepočítaný na
ekvivalent plného
pracovného úväzku
celkom

Počet

0

4

6.4

Počet
podporených podnikov
služieb

Počet

0

4

Počet výziev: 2
Harmonogram výziev: 12/2017, 12/2018

Tabuľka č. 4.B: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Priradenie kódu
opatrenia

4.1

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
2A. Špeciálna rastlinná výroba
• Sekundárna FO predominantná – 2A, 2B
• Sekundárna FO doplnková - 3A, 6A

Zdôvodnenie/popis: 6A – V prípade ak projekt vytvorí
pracovné miesta vo vidieckych oblastiach
2A. Živočíšna výroba
• Sekundárna FO predominantná – 2A, 2B
• Sekundárna FO doplnková - 3A, 6A

Zdôvodnenie/popis: 6A – V prípade ak projekt vytvorí
pracovné miesta vo vidieckych oblastiach

Ciele opatrenia

Hlavným cieľom opatrenia zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskych
podnikov v oblasti tradičnej živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby a odbyt
produktov poľnohospodárstva, resp. ich ďalšieho spracovania priamo v regióne
prostredníctvom integrovaných projektov. Príspevok opatrenia k špecifickému
cieľu stratégie č.1.3

Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika opatrenia: opatrenie sa zameriava na napĺňanie potreby
nízkej konkurencieschopnosti v oblasti poľnohospodárstva a pracovania
poľnohospodárskych produktov, na odstraňovanie slabých stránok územia,
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ktorými sú: poľnohospodárske podniky zamerané na konvenčné
poľnohospodárstvo, nízke zastúpenie podnikateľských subjektov zaoberajúcich
sa spracovaním poľnohospodárskych produktov. Zároveň chce združenie
prostredníctvom opatrenia využiť príležitosť územia na rozvoj investícií do
zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špecializovanej
rastlinnej výrobe.
Rozsah
a oprávnené
činnosti

1. Špecializovaná rastlinná výroba:
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov
špecializovanej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska
• Investície do obstarania technického a technologického vybavenia
špecializovanej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na
pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a
hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu
2. Živočíšna výroba:
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov
živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska
• Investície do obstarania technického a technologického vybavenia
živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber
objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami

Oprávnení
prijímatelia

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Intenzita pomoci

Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
• 50 %;

4

Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:
• o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov;
• o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva.
Oprávnené
výdavky5

1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií
na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého
hmotného majetku spojené s opisom činností
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo
vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií,
autorských práv a ochranných známok);
3. súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3 Programu
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (v zmysle č. 45 nariadenia
1305/2013.).
4. Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci

implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak
vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie
CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných
nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods.
2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za
oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase
pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú
4
5

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr
dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady
súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)
nariadenia EPFRV.“
Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 40 000 EUR

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR

160 000,00

60 000,00

20 000,00

80 000,00

-

VR

-

-

-

-

-

160 000,00

60 000,00

20 000,00

80 000,00

-

Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií6

V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci PRV SR
2014 – 2020

Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených PPA

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

4.1

4.1

4.1

6

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Počet podporených projektov
žiadateľov zo súkromného
sektora

Počet

0

2

Počet operácií, ktoré získali
podporu na investície (napr.
do poľnohospodárskych
podnikov, v oblasti
spracovania a uvádzania
poľnohospodárskych
výrobkov na trh)

Počet

0

2

Počet novovytvorených
pracovných miest projektom
prepočítaný na ekvivalent
plného pracovného úväzku
celkom

Počet

0

2

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Indikatívny
harmonogram
výziev

Počet výziev: 1
Harmonogram výziev: 1/2018

Tabuľka č. 4.C: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Priradenie kódu
opatrenia
Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.2

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,
chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
• Sekundárna FO predominantná – 6B
• Sekundárna FO doplnková - 6A
Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev,
námestí, parkov
• Sekundárna FO predominantná – 6B
Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie
existujúcich obecných studní
Sekundárna FO predominantná – 6B

Ciele opatrenia

Výber opatrenia súvisí so zámerom zvýšiť kvalitu a atraktivitu života
a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obcí a miest patriacich do územia MAS
Biela Orava. Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.3.2

Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika opatrenia: opatrenie napĺňa potrebu nevybudovanej
infraštruktúry resp. nevyhovujúceho stavu základnej infraštruktúry v obciach
patriacich do územia MAS Biela Orava. Na jednej strane slabé stránky územia
ako sú zlý technický stav chodníkov, autobusových zastávok, parkovísk,
neudržiavané verejné priestranstvá vytvárajú zároveň príležitosť na ich
odstránenie a skvalitnenie života obyvateľov týchto obcí. Na nedostatočne
vybudovanú infraštruktúru poukazuje aj analytická časť stratégie vo viacerých
častiach týkajúcich sa technickej infraštruktúry regiónu.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

•
•

zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev,
námestí, parkov a pod;
výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,
chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba,
rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie
existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych
komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za
predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej
oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a
širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu
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ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a
pod.);
Oprávnení
prijímatelia

obce vo vidieckych oblastiach vrátane miest

Intenzita pomoci

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 85 %

7

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou
výdavkov v podkapitole 8.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady
na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej
infraštruktúry obce.

Oprávnené
výdavky8

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole
8.1. Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Definícia oprávnených výdavkov, oprávnených nákladov, všeobecných
podmienok oprávnenosti a podmienok oprávnenosti špecifických pre dané
podopatrenie je definovaní v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
a Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z PRV SR 2014 – 2020 a jej príloh, ktoré vychádzajú z nariadenia EÚ č.
1305/2013.

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené
v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s
výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených
v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde
sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase
pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci
implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to
od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené
sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v
článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.“
Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 35 000 EUR

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR

294 117,65

187 500,00

62 500,00

44 117,65

-

VR

-

-

-

-

-

294 117,65

187 500,00

62 500,00

44 117,65

-

Spolu

7
8

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií9

V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci PRV SR
2014 – 2020

Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených PPA

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

Indikatívny
harmonogram
výziev

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

7.2

Počet podporených projektov
žiadateľov z verejného
sektora

Počet

0

8

7.2

Počet projektov zameraných
na zvyšovanie atraktívnosti
a bezpečnosti verejných
priestranstiev

Počet

0

8

7.2

Počet operácií , ktoré získali
podporu na investície do
infraštruktúry malých
rozmerov vrátane investícií
do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie
(7.2.)

Počet

0

8

Počet výziev: 2
Harmonogram výziev: 11/2017, 2/2019

Tabuľka č. 4.D: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Priradenie kódu
opatrenia
Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

9

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
7.4

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času
vrátane
príslušnej
infraštruktúry
–napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk,
amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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komunitnú/spolkovú
kultúrnych domov

činnosť

vrátane

•

Sekundárna FO predominantná – 6B

•

Sekundárna FO doplnková - 6A

rekonštrukcie

existujúcich

Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich
okolia
•
•

Sekundárna FO predominantná – 6B
Sekundárna FO doplnková - 6A

Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť,
výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a
pod.
•
•

Sekundárna FO predominantná – 6B
Sekundárna FO doplnková - 6A, 3A

Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie
– len ako súčasť investícií do miestnych služieb
•
•

Sekundárna FO predominantná – 6B
Sekundárna FO doplnková - 6A, 5C
Zdôvodnenie/popis: 5C – Podporené investície do využívania OZE
priamo prispejú k cieľu FO 5C – uľahčenie dodávok a využívanie
OZE.

Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení
na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu
ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície
súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na
verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných
bezpečnostných prvkov)
•
•

Sekundárna FO predominantná – 6B
Sekundárna FO doplnková - 6A

Ciele opatrenia

Výber opatrenia súvisí s jedným z hlavných poslaní stratégie, ktorou je zlepšiť
podmienky pre život obyvateľov regiónu, osobitne pre deti a mládež, nakoľko
okres Námestovo, ktorý je území pôsobnosti MAS Biela Orava patrí k okresom
s najvyššou mierou pôrodnosti a vysokým počtom detí a mládeže. Príspevok
opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.3.1

Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika opatrenia: Opatrenie napĺňa potrebu odstraňovania nízkej
kvality poskytovaných verejných služieb, ktorá vychádza z nevyhovujúceho
stavu obecných budov a objektov, nevyužívaných objektov vo vlastníctve obcí,
nedostatku športovísk, detských ihrísk, ako aj nevyhovujúceho stavu existujúcich
športovísk a ihrísk. Opatrenie sa usiluje reagovať na výzvu rekonštrukcie
nevyužívaných objektov na spolkovú činnosť, výstavbu a rekonštrukciu
športovísk a detských ihrísk, či zvyšovaním bezpečnosti verejných
priestranstiev.
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Rozsah
a oprávnené
činnosti

•

•
•
•

•
•

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času
vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk,
amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci
pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich
kultúrnych domov;
zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a
iných bezpečnostných prvkov);
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania –
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú
činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych
produktov a pod.;
investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou
energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb;
investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných
zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú
údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia).

Oprávnení
prijímatelia

obce vo vidieckych oblastiach vrátane miest

Intenzita pomoci

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 85 %

10

Oprávnené
výdavky11

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou
výdavkov v podkapitole 8.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady
na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej
infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do
využívania OZE a do úspor energie. pokiaľ sú tieto investície súčasťou
iných investícií v rámci operácie;
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Definícia oprávnených výdavkov, oprávnených nákladov, všeobecných
podmienok oprávnenosti a podmienok oprávnenosti špecifických pre dané
podopatrenie je definovaní v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
a Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z PRV SR 2014 – 2020 a jej príloh, ktoré vychádzajú z nariadenia EÚ č.
1305/2013.

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené
v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s
výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených
v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde
sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase
10
11

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci
implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to
od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené
sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v
článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.“
Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 35 000 EUR

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR

301 040,21

191 913,14

63 971,05

45 156,03

-

VR

-

-

-

-

-

301 040,21

191 913,14

63 971,05

45 156,03

-

Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií12

V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci PRV SR
2014 – 2020

Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených PPA

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

Indikatívny
harmonogram
výziev

12

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

7.4

Počet podporených projektov
žiadateľov z verejného
sektora

Počet

0

8

7.4

Počet podporených detských
ihrísk, športovísk

Počet

0

6

7.4

Počet operácií, ktoré získali
podporu na investície do
miestnych základných
služieb pre vidiecke
obyvateľstvo (7.4.)

Počet

0

8

Počet výziev: 2
Harmonogram výziev: 11/2017, 2/2019

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

104

Tabuľka č. 4.E: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia
Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty
lesných ekosystémov
8.5

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných
ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá,
pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné
tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové
dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na
pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
• Sekundárna FO predominantná – P4
• Sekundárna FO doplnková - 2C
Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich
biodiverzitu lesných ekosystémov
• Sekundárna FO predominantná – P4
• Sekundárna FO doplnková - 2C

Ciele opatrenia

Výber opatrenia súvisí so zámerom MAS Biela Orava, využiť potenciál
prírodného prostredia, ktorý ponúka najsevernejší región Slovenska (Orava) pre
rozvoj cestovného ruchu. Opatrenie prispeje k lepšiemu a bezpečnejšiemu
využívaniu občianskej a poznávacej infraštruktúry lesných ekosystémov.
Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.2.3

Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika opatrenia: Opatrenie sa zameriava na riešenie potreby
absencie infraštruktúry cestovného ruchu a nedostatočnej kvality služieb
infraštruktúry cestovného ruchu. Reaguje na príležitosti územia: využitie
potenciálu územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a využitie prírodných
ekosystémov pre rozvoj poznávacej a náučnej turistiky. Územie Bielej Oravy má
výborné prírodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu uvedených prierezovo
v celej analytickej časti stratégie.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

•

•

Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry
v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy,
odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové
panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše,
vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a
centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy,
ukážkové lesné biotopy).
Činnosť 3: zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných
prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne:
• výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče
(predovšetkým pôtik kapcavý, sova obyčajná, sova dlhochvostá) a
hmyzožravé spevavce;
• výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre
ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov.
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Oprávnení
prijímatelia

Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov len
so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia.

Intenzita pomoci

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %

13

Oprávnené
výdavky14

Oprávnenými nákladmi sú len náklady na jedno rázové aktivity (činnosti) a
investície. Prevádzkové náklady alebo náklady na údržbu nie sú oprávnené.
Činnosť 2. a 3.:
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou
výdavkov v podkapitole 8.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020;
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené
v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v
rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s
výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených
v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde
sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase
pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci
implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to
od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené
sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v
článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.“
3.
Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 20 000 EUR

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR

40 000,00

30 000,00

10 000,00

0,00

-

VR

-

-

-

-

-

40 000,00

30 000,00

10 000,00

0,00

-

Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné

13
14

V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci PRV SR
2014 – 2020

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

106

zásady výberu
operácií15
Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených PPA

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

Indikatívny
harmonogram
výziev

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

8.5

Počet podporených projektov
občianskych združení

Počet

0

2

8.5

Počet turistických atraktivít
a bodov, ktoré boli
podporené

Počet

0

2

8.5

Počet prvkov občianskej
a poznávacej infraštruktúry
v lesných ekosystémoch,
ktoré boli podporené

Počet

0

2

Počet výziev: 1
Harmonogram výziev: 3/2018

Tabuľka č. 4.F: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

15

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

Priradenie kódu
opatrenia

-

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania
a inovácií

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je v zásadnej miere podporiť tvorbu a udržiavanie pracovných
miest vo výrobných podnikoch a podnikoch služieb s vyššou pridanou hodnotou,
ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencie-schopnosti regiónu a znižovaniu
nezamestnanosti. Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.1.2.

Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika opatrenia: Opatrenie je nosným opatrením z hľadiska tvorby
pracovných miest prostredníctvom intervencií do výrobných podnikov
a podnikov služieb. Napĺňa potrebu „nedostatok mikro a malých podnikov
v sektore výroby a služieb a pracovných príležitostí priamo v území, ktorá bola
stanovená na základe slabých stránok územia ako: málo pracovných príležitostí
priamo v území v oblasti výroby, nízke zastúpenie obchodnej siete a absencia

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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služieb v menších obciach. Na nízke zastúpenie podnikateľského sektora
poukazuje aj analýza v časti ekonomické zdroje – oblasť podnikania.
Rozsah
a oprávnené
činnosti

A1 Podpora podnikania a inovácií
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev.
•
•
•
•

Oprávnení
prijímatelia

obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením
obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
podpora marketingových aktivít
podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na
úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

-samostatne zárobkovo činné osoby okrem tých, ktoré sú oprávnenými
prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER mikro a malé podniky s počtom do 49
zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení
LEADER – v zmysle IROP

Demarkačná línia medzi opatreniami PRV a IROP
Pri obdobných oblastiach podpory vo všeobecnosti platí, že z EPFRV sú
oprávnení
poľnohospodári,
spracovatelia
poľnohospodárskych
a
potravinárskych výrobkov, obhospodarovatelia lesa, v prípade investícií do
nepoľnohospodárskych činností subjekty s podielom tržieb z poľnohospodárskej
a lesníckej činnosti nad 30 %. Z EFRR (IROP) sú v rámci podpory podnikania
potom oprávnené subjekty, ktoré nie sú oprávnené z PRV.
Intenzita pomoci
16

súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci:
• EFRR: 90 %
• Štátny rozpočet: 0,0 %
• Prijímateľ: 10 %
súkromný sektor v rámci schém štátnej pomoci:
• EFRR: 55 %
• Štátny rozpočet: 0,0 %
• Prijímateľ: 45 %

Oprávnené
výdavky17

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)
Finančný plán
16
17

Konkretizácia ďalších aspektov oprávnenosti výdavkov (vecná a časová
oprávnenosť, číselník oprávnených výdavkov, ďalšie pravidlá oprávnenosti pre
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov) budú vo forme
príručky/usmernenia upravené zo strany RO pre IROP.
Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR
Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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MR

818 181,82

450 000,00

VR

-

-

818 181,82

450 000,00

Spolu

368 181,82

-

-

-

-

-

368 181,82

-

Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií18

V súlade s podmienkami Výzvy IROP

Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených RO pre IROP.

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

Názov/Ukazovateľ

5.1.1.

Počet podporených projektov
žiadateľov zo súkromného
sektora

Počet

0

9

5.1.1.

Počet podporených
výrobných podnikov
a podnikov služieb

Počet

0

9

5.1.1

Zamestnanosť
v podporených podnikoch

Počet

0

9

5.1.1

Počet podnikov, ktoré
dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú
pre firmu nové

podnik

0

7

5.1.1

Počet podnikov, ktoré
dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú
pre trh nové

podnik

0

2

Indikatívny
harmonogram
výziev

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Harmonogram vyhlasovania výziev: A1:12/2019
Otvorená výzva do vyčerpania alokovanej sumy

Tabuľka č. 4.G: Opatrenie stratégie CLLD

18

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Názov opatrenia

Infraštruktúra vzdelávania

Priradenie kódu
opatrenia

-

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je zlepšenie podmienok predškolskej výchovy na území MAS
Biela Orava. Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.2.2

Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika: výber opatrenia súvisí s identifikáciu nedostatkov v kapacite
a kvalite predškolských zariadení. Súvisí to najmä s vysokým prirodzeným
prírastkom obyvateľov, resp. rastúcim počtom narodených detí. To je najväčšou
konkurenčnou výhodou regiónu a preto sa MAS usiluje vytvárať najlepšie
podmienky pre zabezpečovanie služieb pre deti.
-

Rozsah
a oprávnené
činnosti
Oprávnení
prijímatelia

Intenzita pomoci
19

Oprávnené
výdavky20

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

-mestá/samostatné mestské časti a obce, - združenia miest a obcí, mikroregionálne združenia, - občianske združenia, - neziskové organizácie,
cirkevné organizácie – obce vo vidieckych oblastiach vrátane miest – v zmysle
IROP
verejný sektor (obce/mestá) :
• EFRR: 95,0 %
• Štátny rozpočet: 0,0 %
• Prijímateľ: 5,0 %
Konkretizácia ďalších aspektov oprávnenosti výdavkov (vecná a časová
oprávnenosť, číselník oprávnených výdavkov, ďalšie pravidlá oprávnenosti pre
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov) budú vo forme
príručky/usmernenia upravené zo strany RO pre IROP.
Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR

Finančný plán

19
20

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR

105 263,16

100 000,00

0,00

5 263,16

-

VR

-

-

-

-

-

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

110

Spolu

105 263,16

100 000,00

0,00

5 263,16

-

Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií21

V súlade s podmienkami Výzvy IROP

Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených RO pre IROP.

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

Indikatívny
harmonogram
výziev

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

5.1.2

Počet detí navštevujúcich
podporené predškolské
zariadenia

Počet

0

80

5.1.2

Počet podporených projektov
žiadateľov z verejného
sektora

Počet

0

2

5.1.2

Počet nových služieb
a prvkov verejnej
infraštruktúry

Počet

0

2

Harmonogram vyhlasovania výziev: D2: 6/2020
Otvorená výzva do vyčerpania alokovanej sumy

Tabuľka č. 4.H: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Priradenie kódu
opatrenia

-

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Ciele opatrenia

21

Cieľom opatrenia je zlepšiť dostupnosť sídel a posilniť väzby medzi obcami
a mestom Námestovo, ktoré je prirodzeným centom regiónu, resp. územia MAS.
Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.3.2

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika opatrenia: opatrenie napĺňa potrebu nevybudovanej
infraštruktúry resp. nevyhovujúceho stavu základnej infraštruktúry v obciach
patriacich do územia MAS Biela Orava. Na jednej strane slabé stránky územia
ako sú zlý technický autobusových zastávok, parkovísk zabezpečujúcich
spojnicu medzi obcami a okresným mestom Námestovo, zároveň vytvárajú
príležitosť na odstránenie toho nežiadúceho stavu. Okolité obce sú na okresné
mesto priamo naviazané - dochádzka do zamestnania, využívanie zdravotníckych
a sociálnych služieb, dochádza do škôl. Opatrenie chce prispieť odstráneniu
nedostatkov v oblasti dostupnosti mesta a na druhej strane dostupnosti okolitých
vidieckych obcí. Je tu teda priama interakcia mesta a obcí.

•

Rozsah
a oprávnené
činnosti

na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách;
•

Oprávnení
prijímatelia

Intenzita pomoci
22

Oprávnené
výdavky23

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Konkretizácia ďalších aspektov oprávnenosti výdavkov (vecná a časová
oprávnenosť, číselník oprávnených výdavkov, ďalšie pravidlá oprávnenosti pre
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov) budú vo forme
príručky/usmernenia upravené zo strany RO pre IROP.
Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 30 000 EUR
Spolu

EÚ

MR

115 789,47

110 000,00

VR

-

-

115 789,47

110 000,00

Spolu

23

B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb: nákup vozidiel pre účely
zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených
osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie

-mestá/samostatné mestské časti a obce, - združenia miest a obcí, mikroregionálne združenia, - občianske združenia, - neziskové organizácie,
cirkevné organizácie – obce vo vidieckych oblastiach vrátane miest – v zmysle
IROP
verejný sektor (obce/mestá) :
• EFRR: 95,0 %
• Štátny rozpočet: 0,0 %
• Prijímateľ: 5,0 %

Finančný plán

22

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel: výstavba,
modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách
prepájajúcich obec s mestom, budovanie prvkov a podpora opatrení

ŠR

VZ

iné

5 789,47

-

-

-

-

-

5 789,47

-

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií24

V súlade s podmienkami Výzvy IROP

Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených RO pre IROP.

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

Názov/Ukazovateľ

5.1.2

Počet podporených projektov
žiadateľov z verejného
sektora

Počet

0

4

5.1.2

Počet projektov zameraných
na zlepšenie dostupností obcí
a miest

Počet

0

4

5.1.2

Počet nových služieb
a prvkov verejnej
infraštruktúry

Počet

0

4

Indikatívny
harmonogram
výziev

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Harmonogram vyhlasovania výziev: B3: 09/2019
B2:01/2020
Otvorená výzva do vyčerpania alokovanej sumy

Tabuľka č. 4.I: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Sociálne služby a komunitné služby

Priradenie kódu
opatrenia

-

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Ciele opatrenia

24

Cieľom opatrenia je vytvoriť nové a skvalitniť poskytovanie existujúcich
komunitných sociálnych služieb. Opatrenie aktívne prispieva k zlepšovaniu
starostlivosti o komunity vrátane sociálne znevýhodňovaných skupín
obyvateľstva. Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.2.1

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Zdôvodnenie
výberu

Rozsah
a oprávnené
činnosti

Intervenčná logika opatrenia: Intervencia opatrenia je zameraná na riešenie
potreby nedostatku komunitných služieb, ako odstraňovania slabých stránok –
nedostatku zariadení poskytujúcich komunitnú sociálnu starostlivosť, resp.
sociálne služby. Tu sa zároveň otvára nová príležitosť pre územie práve v oblasti
rozvoja tejto formy služieb, prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie
zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb, skvalitňovania
vybavenia týchto zariadení ako aj rozvojom komunitných centier. Vzhľadom na
demografický vývoj územia bude práve zabezpečovanie
komunitných
sociálnych služieb zohrávať dôležitú oblasť spoločenského života nielen
v mestách ale aj na vidieku.
C1 Komunitné a sociálne služby:
•

•
•

Oprávnení
prijímatelia

Intenzita pomoci
25

Oprávnené
výdavky26

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

-mestá/samostatné mestské časti a obce, - združenia miest a obcí, mikroregionálne združenia, - občianske združenia, - neziskové organizácie,
cirkevné organizácie – obce vo vidieckych oblastiach vrátane miest – v zmysle
IROP
verejný sektor (obce/mestá) :
• EFRR: 95,0 %
• Štátny rozpočet: 0,0 %
• Prijímateľ: 5,0 %
Konkretizácia ďalších aspektov oprávnenosti výdavkov (vecná a časová
oprávnenosť, číselník oprávnených výdavkov, ďalšie pravidlá oprávnenosti pre
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov) budú vo forme
príručky/usmernenia upravené zo strany RO pre IROP.
Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 40 000 EUR

Finančný plán

Spolu

EÚ

MR

84 210,53

80 000,00

VR

-

-

84 210,53

80 000,00

Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
25
26

zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane
materiálno-technického vybavenia
zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
infraštruktúra komunitných centier

ŠR

VZ

iné

4 210,53

-

-

-

4 210,53

-

-

V súlade s podmienkami Výzvy IROP

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií27
Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených RO pre IROP.

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

Názov/Ukazovateľ

5.1.2

Počet podporených projektov
žiadateľov z verejného
sektora

Počet

0

2

5.1.2

Počet podporených projektov
v oblasti poskytovania
komunitných sociálnych
služieb

Počet

0

2

5.1.2

Počet nových služieb
a prvkov verejnej
infraštruktúry

Počet

0

2

Indikatívny
harmonogram
výziev

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Harmonogram vyhlasovania výziev: C1: 09/2019
Otvorená výzva do vyčerpania alokovanej sumy

Tabuľka č. 4.J: Opatrenie stratégie CLLD

27

Názov opatrenia

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením
uskutočňovania stratégií CLLD

Priradenie kódu
opatrenia

-

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácií

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je zabezpečiť efektívne riadenie implementácie stratégie
CLLD prostredníctvom činnosti kancelárie a manažmentu MAS. Príspevok
opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.4.1

Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika vychádza z potreby zabezpečiť činnosti spojené
s administráciu implementácie stratégie CLLD vrátane realizácie aktivít
súvisiacich s jej oživením.

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Rozsah
a oprávnené
činnosti

A) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné,
poistenie)
B) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie,
semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov),
ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD
C) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na
stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí,
ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych
sieťach MAS
D) finančné náklady (napr. bankové poplatky)
E)

náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií
CLLD (na úrovni MAS)

V súlade s pravidlami IROP a definíciou oprávnených činností, aktivít
a výdavkov pre špecifický cieľ 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej
úrovni podporou podnikania a inovácií a oprávnenú aktivitu - financovanie
prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií
CLLD.
Oprávnení
prijímatelia

Intenzita pomoci
28

Oprávnené
výdavky29

Miestna akčná skupina (menej rozvinutého regiónu) vybraná RO na
implementáciu stratégie miestneho rozvoja v súlade s pravidlami IROP s
právnou formou občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov..
neziskové organizácie:
• EFRR: 95,0 %
• Štátny rozpočet: 0,0 %
• Prijímateľ (MAS): 5,0 %
A) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné,
poistenie)
B) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie,
semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov),
ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD
C) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na
stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí,
ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych
sieťach MAS
D) finančné náklady (napr. bankové poplatky)
E)

28
29

náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií
CLLD (na úrovni MAS)

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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V súlade s pravidlami IROP a definíciou oprávnených činností, aktivít
a výdavkov pre špecifický cieľ 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej
úrovni podporou podnikania a inovácií a oprávnenú aktivitu - financovanie
prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií
CLLD.
Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Maximálna výška príspevku je stanovená v súlade s definíciou v IROP
a metodickom pokyne pre spracovanie stratégie CLLD s povinným
spolufinancovaním prijímateľa. Celková výška príspevku na prevádzku
a oživenie nesmie presiahnuť 20 % celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja.

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR

273 684,21

260 000,00

0,00

13 684,21

-

VR

-

-

-

-

-

273 684,21

260 000,00

0,00

13 684,21

-

Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií30

V súlade s IROP

Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených RO pre IROP.

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

Názov/Ukazovateľ

5.1.1

Počet podporených MAS

Indikatívny
harmonogram
výziev

Merná
jednotka
Počet

Počiatočná
hodnota

0

Celková
cieľová
hodnota
1

-

Tabuľka č. 4.K: Opatrenie stratégie CLLD

30

Názov opatrenia

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Priradenie kódu
opatrenia

M19/19.4

Priradenie
k fokusovej

6B

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP
Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je realizovať širokú škálu aktivít zameraných na oživovanie
stratégie CLLD. Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.4.2

Zdôvodnenie
výberu

Intervenčná logika vychádza z potreby zabezpečiť činnosti spojené s oživovaním
stratégie CLLD vrátane realizácie aktivít súvisiacich s jej oživením.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

Podpora v rámci operácie bude poskytovaná na náklady v súvislosti s oživovaním
stratégie miestneho rozvoja, t.j. propagácia stratégie a informovanosť o
dotknutom území schválených miestnych akčných skupín.

Oprávnení
prijímatelia

Intenzita pomoci
31

Oprávnené
výdavky32

Miestna akčná skupina (menej rozvinutého regiónu) vybraná RO na
implementáciu stratégie miestneho rozvoja v súlade s Programom rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020 a nariadením EÚ (č. 1305/2013) s právnou formou
občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov.

100 % (grant)
➢ Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním
stratégie CLLD:
a) propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch
stratégie CLLD;
b) výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre,
konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj,
zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri
vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
c) vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie
vedomostí a zručností pri príprave projektov.
V súlade s pravidlami Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a definíciou
oprávnených činností, aktivít a výdavkov pre podopatrenie 19.4 Podpora na
prevádzkové náklady a oživenie
Na financovaní chodu MAS a animácie sa budú podieľať obidva fondy využité
pri realizácii nástroja CLLD (EFRR a EPFRV). Nakoľko podporené budú len
multifondové stratégie (financované z obidvoch fondov v rámci CLLD – EFRR
a EPFRV) nebude sa uplatňovať lead fund, ale financovanie bude nasledovné:
➢ Prevádzkové náklady na chod MAS (s výnimkou MAS na území
Bratislavského kraja) budú hradené z EFRR a náklady na oživenie
všetkých stratégií (animácie) budú hradené z EPFRV.
➢ Z EPFRV budú tiež hradené prevádzkové náklady na chod MAS
nachádzajúcich sa na území Bratislavského kraja. V prípade zmiešaných

31
32

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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MAS (nachádzajúcich sa na území Bratislavského aj Trnavského kraja)
budú prevádzkové náklady hradené len z EPFRV.
Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť min. 15 % a
max 25 % z celkových výdavkov v rámci operácie Chod miestnej akčnej skupiny
a animácia.
Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na oživenie nesmú
presiahnuť 20 % celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja. Časť výdavkov súvisiacich s chodom MAS a
animáciou bude hradená formou paušálnej platby, ktorá bude stanovená na
základe výpočtov a analýz primeranosti nákladov.

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR

60 000,00

45 000,00

15 000,00

-

-

VR

-

-

-

-

-

60 000,00

45 000,00

15 000,00

-

-

Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií33

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)

Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených PPA

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

19.4

Indikatívny
harmonogram
výziev

Názov/Ukazovateľ
Celkové verejné výdavky (v
EUR) – podpora pri
prevádzkových nákladoch a
oživení - (len časť z PRV)

Merná
jednotka

EUR

Počiatočná
hodnota

0

Celková
cieľová
hodnota

60 000

-

Tabuľka č. 4.L: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

33

Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Priradenie kódu
opatrenia

M19/19.3

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

6B

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je realizovať projekty národnej a medzinárodnej spolupráce
miestnej akčnej skupiny s verejno-súkromnými partnerstvami, resp. miestnymi
akčnými skupinami. Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.2.3.

Zdôvodnenie
výberu

Opatrenie vychádza z potreby zlepšiť podmienky zachovávania a ochrany
prírodných,
kultúrnych
a historických
hodnôt,
rozvíjať
tradície
a prostredníctvom zavádzania inovatívnych postupov rozvíjať rôzne formy
spolupráce.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V rámci podopatrenia projektov spolupráce, môže ísť o 2 typy spolupráce:
1. Národná – MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na implementáciu
stratégie miestneho rozvoja v spojení s inou schválenou MAS a/alebo s
verejno-súkromnými partnerstvami, ktoré pracujú na princípoch
LEADER/CLLD na území SR;
2. Nadnárodná – MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na implementáciu
stratégie miestneho rozvoja v spojení s inou schválenou MAS v EÚ a/alebo
s verejno-súkromným partnerstvom, ktoré pracujú na princípoch
LEADER/CLLD, na území EÚ alebo tretích krajín.

Oprávnení
prijímatelia

Intenzita pomoci
34

Miestnym akčným skupinám môže byť pridelená tiež predbežná technická
podpora pre projekty spolupráce v rámci národnej alebo nadnárodnej spolupráce
pod podmienkou, že miestne akčné skupiny preukážu, že plánujú realizáciu
konkrétneho projektu, t.z., že musí byť možné prinajmenšom identifikovať ciele
a charakter plánovaného projektu. Prijatie takejto podpory neznamená povinnosť
neskôr projekt zrealizovať.
Miestna akčná skupina (menej rozvinutého regiónu) vybraná RO na
implementáciu stratégie miestneho rozvoja a verejno súkromné partnerstvo
pracujúce na princípoch LEADER/CLLD (bez štatútu MAS) zo SR v súlade s
PRV (resp. nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Maximálna miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
➢ do 100 % v závislosti od uplatňovaných pravidiel pomoci de minimis
Pre predbežnú technickú podporu stanoví maximálny limit riadiaci orgán v
metodickej príručke, príp. vo výzve.

Oprávnené
výdavky35

34
35

Oprávnené sú výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou
výdavkov v podkapitole 8.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Oprávnené budú náklady v súlade s čl. 44/1 nariadenia č. 1305/2013 na:
➢ predbežnú technickú podporu národného alebo nadnárodného
projektu spolupráce o náklady oprávnené v rámci predbežnej
technickej podpory môžu byť:
o náklady v súvislosti s výmenou skúseností (napr. organizovanie
stretnutí potenciálnych partnerov, cestovné, ubytovanie, poplatky na
tlmočníkov a pod.);
o náklady na vývoj projektu (napr. štúdie uskutočniteľnosti projektu,
konzultácie špecifických problémov, náklady na preklady, ďalšie
náklady na zamestnancov a pod.);
➢ realizáciu národného alebo nadnárodného projektu spolupráce
o náklady súvisiace s realizovaním konkrétnej aktivity s jasne
identifikovanými výstupmi, ktoré budú mať dopad na príslušné
územia;
o náklady súvisiace s budovaním kapacít, a výmenou skúseností v
oblasti miestneho rozvoja – napr. spoločné publikácie, semináre,
twinningové opatrenia (výmenné pobyty manažérov, zamestnancov
a pod.) vedúce k prijatiu spoločnej metodológii a pracovných
postupov alebo k vypracovaniu spoločných alebo koordinovaných
rozvojových dokumentov;
o spoločné náklady partnerov spolupráce – náklady, ktoré zdieľajú
viacerí partneri projektu spolupráce (napr. náklady na vytvorenie
webového sídla, spoločných brožúr a pod.).
Podrobnejší zoznam oprávnených, resp., neoprávnených nákladov bude uvedený
v metodickej príručke, týkajúcej sa projektov spolupráce, ktorá bude
vypracovaná a zverejnená v súlade čl. 44 (3) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)
Finančný plán

36

Irelevantné, minimálnu a maximálnu výšku príspevku stanoví riadiaci orgán v
metodickej príručke, príp. vo výzve.
Finančný plán opatrenia je nerelevantné stanoviť, nakoľko MAS nevyčleňuje
finančné prostriedky na realizáciu opatrenia v rámci stratégie CLLD.

Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií36

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)

Povinné prílohy
stanovené MAS

Bez osobitných povinných príloh stanovených MAS nad rámec povinných
príloh k ŽoNFP stanovených PPA

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Indikatívny
harmonogram
výziev

19.3

Počet subjektov zapojených
do projektov národnej
a medzinárodnej spolupráce

19.3

Celkové verejné výdavky (v
EUR) – príprava a
vykonávanie činností
spolupráce miestnej akčnej
skupiny

Počet

0

4

N/A
EUR

0

(stanový
príslušná
výzva)

Stanovuje RO

Tabuľka č. 4.M: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva

Priradenie kódu
opatrenia

-

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

-

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je realizovať projekty medzinárodnej spolupráce na úrovni
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika
a Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika
– Česká republika. v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Príspevok
opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.2.3.

Zdôvodnenie
výberu

Opatrenie vychádza z potreby zlepšiť podmienky zachovávania a ochrany
prírodných, kultúrnych a historických hodnôt. Zároveň priamo vyplýva
z existencie bohatých kultúrnych, historických a predovšetkým prírodných
hodnôt, ktoré sú pre región Bielej Oravy jedinečné.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s Programom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovenská republika 2014 – 2020, Program cezhraničnej spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika

Oprávnení
prijímatelia

V súlade s Programom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovenská republika 2014 – 2020, Program cezhraničnej spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika
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Intenzita pomoci
37

V súlade so Stratégiou financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020

Oprávnené
výdavky38

V súlade s Programom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovenská republika 2014 – 2020, Program cezhraničnej spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

V súlade s Programom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovenská republika 2014 – 2020, Program cezhraničnej spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika

Finančný plán
Finančný plán opatrenia je nerelevantné stanoviť, nakoľko MAS nevyčleňuje
finančné prostriedky na realizáciu opatrenia v rámci stratégie CLLD.

Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné
zásady výberu
operácií39

V súlade s Programom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovenská republika 2014 – 2020, Program cezhraničnej spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika

Povinné prílohy
stanovené MAS

Nerelevantné

Merateľné
ukazovatele
projektu

Kód/
ID

-

Indikatívny
harmonogram
výziev

Názov/Ukazovateľ

Počet projektov cezhraničnej
spolupráce zameraných na
ochranu kultúrneho
a prírodného dedičstva

Merná
jednotka

Počet

Počiatočná
hodnota

0

Celková
cieľová
hodnota

10

Stanovuje RO

Tabuľka č. 4.N: Opatrenie stratégie CLLD
Názov
opatrenia

Zamestnanie

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
39
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
37
38
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Priradenie kódu
opatrenia

-

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV /
špecifickému
cieľu IROP

-

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je realizovať projekty zamerané na tvorbu pracovných miest
pre uchádzačov o zamestnanie, obzvlášť znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie. Príspevok opatrenia k špecifickému cieľu stratégie č.1.1. 1.2, 1.3

Zdôvodnenie
výberu

Opatrenie vychádza z potreby podporovať tvorbu pracovných miest, obzvlášť
keď ide o zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Opatrenie
je vhodné na kombináciu s opatreniami v špecifických cieľov 1.1. 1.2, 1.3

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V zmysle OP Ľudské zdroje

Oprávnení
prijímatelia

V zmysle OP Ľudské zdroje

Intenzita
pomoci 40

V súlade so Stratégiou financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020

Oprávnené
výdavky41

V zmysle OP Ľudské zdroje

Výška
príspevku
(minimálna
a maximálna)

V zmysle OP Ľudské zdroje

Finančný plán

Finančný plán opatrenia je nerelevantné stanoviť, nakoľko MAS
nevyčleňuje finančné prostriedky na realizáciu opatrenia v rámci
stratégie CLLD.

Princípy pre
stanovenie
výberových
a hodnotiacich
kritérií / Hlavné

40
41

V zmysle OP Ľudské zdroje

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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zásady výberu
operácií42
Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele
projektu

Nerelevantné

Kód/
ID

-

Indikatívny
harmonogram
výziev

Názov/Ukazovateľ

Počet znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie
zamestnaných v podnikoch
s podporenou investíciou
v rámci stratégie CLLD

Merná
jednotka

Počet

Počiatočná
hodnota

0

Celková
cieľová
hodnota

5

Stanovuje RO

Tabuľka č. 4Y: Opatrenie PRV – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu
Názov opatrenia

M06/6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV

2A, 2B, 5C, 6A

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013))

Finančný plán

Región
MR

Spolu
327 272,73

VR
Spolu

Názov opatrenia

42

327 272,73

EÚ a ŠR
180 000,00
180 000,00

VZ
147 272,73
147 272,73

M16/16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi
subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v
miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych trhov

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
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Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV

1A, 3A, 6A

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013))

Finančný plán

Región

Spolu

EÚ a ŠR

MR

20 000,00

20 000,00

VR

-

-

20 000,00

20 000,00

Spolu

VZ
0,00
0,00

Názov opatrenia

M04/4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV

2A, 3A

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013))

Finančný plán

Región
MR
VR
Spolu

Spolu
200 000,00
200 000,00

EÚ a ŠR
100 000,00
100 000,00

VZ
100 000,00
100 000,00

Názov opatrenia

M04/4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo
vývoja poľnohospodárskych výrobkov

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV

3A, 6A

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013))

Finančný plán

Región

Spolu

EÚ a ŠR

VZ
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MR
VR
Spolu

190 909,09
190 909,09

100 000,00
100 000,00

90 909,09
90 909,09

Názov opatrenia

M07/7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV

6B

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013))

Finančný plán

Región
MR
VR
Spolu

Spolu
177 995,01
177 995,01

EÚ a ŠR
151 295,76
151 295,76

VZ
26 699,25
26 699,25

Názov opatrenia

M07/7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV

6B

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013))

Finančný plán

Región
MR
VR
Spolu

Spolu
282 352,94
282 352,94

EÚ a ŠR
240 000,00
240 000,00

VZ
42 352,94
42 352,94
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Názov opatrenia

M07/7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné
využitie

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV

6B

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013))

Finančný plán

Región

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

58 823,53

50 000,00

8 823,53

VR

-

-

-

58 823,53

50 000,00

8 823,53

Spolu

Názov opatrenia

M08/8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej
hodnoty lesných ekosystémov

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV

4A

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013))

Finančný plán

Región

Spolu

EÚ a ŠR

MR

50 000,00

50 000,00

VR

-

-

50 000,00

50 000,00

Spolu
Názov opatrenia

M19/19.4 P Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Priradenie
k fokusovej
oblasti PRV

6B

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013))

Finančný plán

VZ
0,00
0,00

Región

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

30 000,00

22 500,00

7 500,00
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VR

-

-

-

Spolu

30 000,00

22 500,00

7 500,00

Tabuľka č. 4.Z: Opatrenia IROP – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu
Názov opatrenia

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

Priradenie k ŠC
IROP0

5.1.1.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s IROP

Finančný plán

Región
MR

Spolu
672 727,27

VR
Spolu

672 727,27

Názov opatrenia

Infraštruktúra vzdelávania

Priradenie k ŠC
IROP0

5.1.2.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s IROP

Finančný plán

Región

Spolu

EÚ a ŠR
370 000,00
370 000,00

EÚ a ŠR

VZ
302 727,27
302 727,27

VZ

MR

52 631,58

50 000,00

2 631,58

VR

-

-

-

52 631,58

50 000,00

2 631,58

Spolu

Názov opatrenia

Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Priradenie k ŠC
IROP0

5.1.2.
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Rozsah
a oprávnené
činnosti
Finančný plán

V súlade s IROP

Región
MR
VR
Spolu

Spolu
157 894,74
157 894,74

Názov opatrenia

Sociálne služby a komunitné služby

Priradenie k ŠC
IROP0

5.1.2.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s IROP

Finančný plán

Región
MR
VR
Spolu

Spolu
147 368,42
147 368,42

EÚ a ŠR
150 000,00
150 000,00

EÚ a ŠR
140 000,00
140 000,00

VZ
7 894,74
7 894,74

VZ
7 368,42
7 368,42

Názov opatrenia

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením
uskutočňovania stratégií CLLD

Priradenie k ŠC
IROP0

5.1.2.

Rozsah
a oprávnené
činnosti

V súlade s IROP

Finančný plán

Región

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

126 315,79

120 000,00

6 315,79

VR

-

-

-

Spolu

126 315,79

120 000,00

6 315,79

Hodnotiaca otázka B.3 Riadiaci a implementačný proces
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-

Implementačné procesy v rámci Stratégie CLLD MAS Biela Orava sú popísané
v súlade s riadiacimi dokumentmi PRV SR 2014 – 2020 a IROP prostredníctvom
odkazov na relevantnú dokumentáciu, ako aj priamym opisom. Súhrn daných procesov
zahŕňa minimálne požadované prvky: postupy vyhlásenia výzvy MAS, postupy
hodnotenia projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr a postupy výberu projektových
zámerov/ŽoNFP/ŽoPr.

-

Akčný plán v rámci každého plánovaného opatrenia/podopatrenia obsahuje minimálne
údaje v zmysle Prílohy č. 1 k príručke: Metodický pokyn na spracovanie stratégie
CLLD.

-

Výberom opatrení na základe cieľov Stratégie CLLD MAS Biela Orava
a identifikovaných potrieb sa zabezpečilo vzájomné prepojenie analytického,
strategického, implementačného rámca Stratégie CLLD MAS Biela Orava v súlade
s intervenčnou logikou a podmienkami podpory.

5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD
5.3.1 Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD
Pre potreby monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD MAS Biela Orava bol vytvorený
„Hodnotiaci rámec“ (plán, druhy a postupy hodnotenia stratégie CLLD, spôsob zapracovania
výsledkov hodnotenia do stratégie CLLD) vrátane siedmych kľúčových znakov LEADER
pozostávajúci z povinných ukazovateľov PRV SR 2014 – 2020, z povinných ukazovateľov
IROP, dodatočných vlastných monitorovacích indikátorov a ukazovateľov sebahodnotenia
MAS.
Samotné hodnotenie stratégie CLLD sa uskutoční v nasledujúcich časových horizontoch:
a) v strednodobom horizonte, v polovici implementácie stratégie CLLD (v roku 2020,
najneskôr do 30.6.2020) s cieľom posúdiť výstupy a výsledky intervencie. Strednodobé
hodnotenie (mid-term) predkladá MAS spolu so „Správou o implementácii stratégie
CLLD“.
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b) po ukončení implementácie stratégie. Záverečné hodnotenie (ex-post) bude vykonané
na základe vyhodnotenia monitorovacích ukazovateľov s ohľadom na ich prínos pre
naplnenie cieľov stratégie CLLD a prínos pre územie MAS. Hodnotenie bude zamerané
na celkovú účinnosť a efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov.
Strednodobé a záverečné hodnotenie vykoná nezávislý hodnotiteľ.
V prípade vzniku požiadavky riadiaceho orgánu pre PRV a IROP na hodnotenie implementácie
v častejších intervaloch MAS bude schopná takéto hodnotenie operatívne uskutočniť.
Spôsob hodnotenia bude priebežne realizovaný zberom vstupných údajov v rámci stanovených
povinných a dodatočných vlastných ukazovateľov monitorovania a hodnotenia. Vyhodnotenie
stanovených ukazovateľov uvedených v stratégii CLLD
(minimálne

jeden

krát

ročne).

Správu

z vyhodnotenia

zabezpečí kancelária MAS
kancelária

MAS

predloží

Monitorovaciemu výboru, ktorý ju prerokuje, zhodnotí plnenie cieľov stratégie a ak predloženú
správu schváli, tak sa pokračuje v stanovenej línii implementácie programu. V prípade odklonu
smerovania stratégie Monitorovací výbor navrhne opatrenia, ktoré predloží
výkonnému orgánu združenia a najvyššiemu orgánu na prerokovanie a schválenie.
Následne kancelária MAS vypracuje monitorovacie správy a predloží ich Monitorovaciemu
výboru, ktorý ich prerokuje a zhodnotí plnenie cieľov stratégie na svojich zasadnutiach
minimálne raz ročne. Monitorovací výbor predloženú správu buď schváli, a vtedy sa pokračuje
v stanovenej línii implementácie programu, alebo v prípade odklonu smerovania stratégie,
Monitorovací výbor navrhne opatrenia a tie predloží výkonnému orgánu združenia
a najvyššiemu orgánu na prerokovanie a schválenie. Správy slúžia ako podklad pre strednodobé
hodnotenie (mid-term) a záverečné hodnotenie (ex-post).
V prípade strednodobého hodnotenia správa nezávislého hodnotiteľa slúži Monitorovaciemu
výboru na sledovanie plnenia cieľov stratégie a návrhy na zmeny v prípade zistenia odklonu od
cieľov stratégie.
Hodnotiaca záverečná správa nezávislého hodnotiteľa (po ukončení implementácie stratégie)
v sebe zahŕňa zhodnotenie efektivity vynaložených finančných prostriedkov, účinnosti
vybraných opatrení a činností; a viac či menej vplyv pozitívnych/negatívnych dopadov na
trvaloudržateľnosť územia.
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Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD pozostáva z nasledovných monitorovacích a
hodnotiacich častí:
a) spôsob podávania pravidelných správ orgánom MAS a riadiacim orgánom pre PRV
a IROP:
Kancelária MAS spolu s Monitorovacím výborom každoročne pripravuje a vypracováva
„Správu o implementácii stratégie CLLD“, správu o monitoringu za ročné obdobie, ktorú
predkladá výkonnému orgánu. Po schválení výkonným orgánom MAS predkladá raz ročne
„Správu o implementácii stratégie CLLD vždy k 31.3 roka n+1 podľa požiadaviek RO pre PRV
a IROP.
b) míľniky implementácie stratégie, na základe ktorých je možné posúdiť napĺňanie jej cieľov:
1) prvým míľnikom implementácie je monitoring a hodnotenie, ktoré sa vykonáva
priebežne po fyzickom ukončení projektov žiadateľov. Odôvodnenie: na základe
ukončenia fyzickej realizácie projektov (predložením záverečnej ŽoP a monitorovacej
správy projektu) dokáže MAS v reálnom čase sledovať naplnenie vybraných
indikátorov – výstupov ukončených projektov.
2) druhým míľnikom implementácie je monitoring a hodnotenie na úrovni špecifických
cieľov, ktoré sa vykonáva v trojročných intervaloch. Odôvodnenie: na základe
monitoringu a hodnotenia vybraných indikátorov dokáže MAS v reálnom čase sledovať
naplnenie vybraných indikátorov – výsledkov na úrovni definovaných špecifických
cieľov.
3) tretím míľnikom implementácie je monitoring a hodnotenie na úrovni priorít a
strategického cieľa, ktoré sa bude vykonávať v roku 2020 a po ukončení programu
v roku 2023. Odôvodnenie: na základe monitoringu a hodnotenia dokáže MAS
v reálnom čase sledovať naplnenie vybraných indikátorov – dopadov na úrovni priorít
a strategického cieľa.
Prostredníctvom sledovania a hodnotenia vyššie uvedených míľnikov implementácie stratégie,
je MAS schopná operatívne reagovať a uskutočňovať nápravné opatrenia pre zabezpečenie
naplňovania cieľov stratégie CLLD (v prípade identifikácie odchýlky, neplnenia stanových
ukazovateľov).
c) súbor merateľných ukazovateľov, zdôvodnenie nastavenia cieľovej hodnoty ukazovateľov,
spôsoby ich výpočtu,
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Súbor merateľných ukazovateľov pozostáva z povinných a dodatočných vlastných
ukazovateľov na úrovni výstupov, výsledkov a dopadov (tabuľky v rámci bodu 5.3.2).
Dodatočné vlastné ukazovatele implementácie stratégie vychádzajú z charakteru
zvolených špecifických cieľov, ktoré rešpektujú princípy SMART. Spôsob stanovenia
cieľovej hodnoty ukazovateľov:
-

dodatočné vlastné monitorovacie ukazovatele vychádzajú z typov činností a alokácie
opatrení prislúchajúcich k špecifickému cieľu, ku ktorému boli tieto ukazovatele
priradené.

-

cieľové hodnoty indikátorov odrážajú reálu potrebu územia a úsilie MAS dosiahnuť čo
najväčší pozitívny dopad implementácie stratégie na svoje územie.

-

cieľová hodnota indikátorov je vypočítaná ako podiel alokácie na dané opatrenie
a maximálnej výšky príspevku na projekt.

d) spôsob každoročného vykazovania hodnôt merateľných ukazovateľov
-

merateľné ukazovatele sa budú každoročne vyhodnocovať v rámci spracovania Správy
o implementácii stratégie CLLD, ktorá bude zasielaná vo vyššie uvedenom termíne
podľa požiadaviek RO pre PRV a IROP.

-

plnenie stanovených ukazovateľov na úrovni opatrení, špecifických cieľov, priorít
a strategického cieľa bude vykazované formou spracovania prehľadnej hodnotiacej
tabuľky s uvedením názvu indikátora/ukazovateľa, počiatočnej hodnoty na začiatku
implementácie stratégie CLLD, skutočnej dosiahnutej hodnoty, predpokladaným
vývojom v nasledujúcom období a vymenovaním konkrétnych skutočností, ktoré
prispeli k plneniu/neplneniu ukazovateľa.

-

Zároveň MAS v spolupráci s riadiacim orgánom pre PRV a IROP vyhodnocuje
povinné indikátory stanovené v PRV SR 2014 – 2020 a v IROP.

e) postupy samohodnotenia orgánov MAS a činnosti MAS – budú využité nasledovné nástroje
a postupy:
-

Jednoduchým a predovšetkým relevantným hodnotením činnosti MAS je poznanie
samotných obyvateľov o aktivitách, vyhlásených výzvach a vôbec pôsobení MAS na
predmetnom území. Za účelom hodnotenia činnosti MAS budú každoročne
monitorované a vyhodnocované stanovené ukazovatele sebahodnotenia MAS
v nasledovných oblastiach:
-

Implementácie stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov Leader
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-

-

Implementačného procesu

-

Riadiaceho procesu

-

Propagácie a vzdelávania členov MAS

Samohodnotenie orgánov MAS bude pozostávať z vyhodnocovania práce jednotlivých
orgánov vo vzťahu k úlohám a povinnostiam vyplývajúcich zo stanov MAS v týchto
oblastiach:
➢ Funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS, jednotlivých orgánov MAS
➢ Flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o implementácii
stratégie a podporených projektoch
➢ Schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov

5.3.2 Monitorovacie ukazovatele
Pre potreby zabezpečenia monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD boli zadefinované nižšie
uvedené povinné ukazovatele:
a) PRV SR 2014 – 2020:
-

na úrovni programu: povinné ukazovatele Riadiaceho orgánu pre PRV

-

na úrovni fokusových oblastí: povinné ukazovatele Riadiaceho orgánu pre PRV

b) IROP:
-

na úrovni programu: povinné ukazovatele Riadiaceho orgánu pre PRV

-

na úrovni špecifických cieľov: povinné ukazovatele stanovené Riadiacim orgánom pre
IROP

c) Dodatočné (vlastné) ukazovatele MAS:
-

ukazovatele priorít

-

ukazovatele špecifických cieľov/fokusových oblastí

-

ukazovatele opatrení/podopatrení

d) Sebahodnotenia MAS v oblastiach:
-

implementácie stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER

-

implementačného procesu

-

riadiaceho procesu

-

propagácie a vzdelávania členov MAS
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Dodatočné (vlastné) monitorovacie ukazovatele budú slúžiť pre monitorovanie priebehu
a výsledku realizácie projektov v rámci implementácie stratégie a činnosti MAS vzhľadom
k stanoveným cieľom. Sledovanie plnenia ukazovateľov bude zabezpečovať manažér MAS
spolu s výkonným orgánom, monitorovacím výborom, pričom dosiahnuté hodnoty týchto
ukazovateľov budú prezentované na začiatku každého roka pre všetky orgány občianskeho
združenia.
Vo väzbe na stanovené ciele stratégie (špecifické ciele/fokusové oblasti a strategický cieľ)
priority a opatrenia, ktoré boli definované tak, aby ich naplňovanie bolo možné hodnotiť, resp.
monitorovať bol miestnou akčnou skupinou prijatý súbor dodatočných vlastných ukazovateľov
stavu naplňovania stratégie CLLD.

Tabuľka č. 5: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 2014-2020
Názov cieľového ukazovateľa
Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb
Počet obyvateľov podporenej MAS
Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV)
(oblasť zamerania 6B)

Cieľová
hodnota v roku
2023
58 000
58 000
6

Tabuľka č. 6: Celkové verejné výdavky – PRV SR 2014-2020
Cieľová
hodnota v roku
2023

Názov ukazovateľa výstupu
Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v
rámci stratégie CLLD (len časť z PRV)
Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových
nákladoch a oživení - (len časť z PRV)

885 884,18
60 000,00

Tabuľka č. 7: Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014-2020
Názov ukazovateľa výstupu
Počet podporených podnikov
Zamestnanosť v podporených podnikoch
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

Merná
jednotka

Cieľová
hodnota v roku
2023
podnik
9
FTE
9
podnik

7
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Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

podnik

2
8

počet

Tabuľka č. A24 - Dodatočné vlastné ukazovatele

Názov ukazovateľa výstupu

Merná
jednotka

Cieľová
hodnota v
roku 2023

Priradenie
k špecifickému cieľu
stratégie

Počet podporených projektov žiadateľov zo
súkromného sektora

Počet

15

1.1, 1.2,

Počet podporených projektov žiadateľov
z verejného sektora

Počet

24

3.2, 3.1, 2.2, 3.2, 2.1

Počet podporených projektov občianskych
združení

Počet

2

2.3

Počet zariadení cestovného ruchu
s intervenciou do zariadení doplnkových
služieb

Počet

4

1.1

Počet podporených výrobných podnikov
a podnikov služieb

Počet

13

1.2

Počet operácií, ktoré získali podporu na
investície (napr. do poľnohospodárskych
podnikov, v oblasti spracovania a uvádzania
poľnohospodárskych výrobkov na trh) (4.1.
a 4.2.)

Počet

2

1.3

Počet podporených projektov v oblasti
poskytovania komunitných sociálnych
služieb

Počet

2

2.1

Počet detí navštevujúcich podporené
predškolské zariadenia

Počet

80

2.2
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Počet turistických atraktivít a bodov, ktoré
boli podporené

Počet

2

2.3

Počet prvkov občianskej a poznávacej
infraštruktúry v lesných ekosystémoch, ktoré
boli podporené

Počet

2

2.3

Počet podporených detských ihrísk,
športovísk

Počet

6

3.1

Počet projektov zameraných na zvyšovanie
atraktívnosti a bezpečnosti verejných
priestranstiev

Počet

8

3.2

Počet projektov zameraných na zlepšenie
dostupností obcí a miest

Počet

4

3.2

Počet operácií, ktoré získali podporu na
investície do infraštruktúry malých
rozmerov vrátnae investícií do energie z
obnoviteľných zdrojov a úspor energie (7.2)

Počet

8

3.2

Počet operácií, ktoré získali podporu na
investície do miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo (7.4)

Počet

8

3.1

Tabuľka č. A25 - Dodatočné vlastné ukazovatele dopadu – sledovanie naplňovania
strategického cieľa

Názov ukazovateľa dopadu
Celkový počet vytvorených pracovných miest
Zvýšenie počtu ubytovaných návštevníkov

-

Merná
jednotka

Cieľová hodnota
v roku 2023

Počet

15

%

10

Ukazovateľ dopadu – Celkový počet vytvorených pracovných miest predstavuje
záväzok MAS Biela Orava vytvoriť vďaka podpore projektov v rámci realizácie
stratégie CLLD 15 nových pracovných miest.

-

Ukazovateľ dopadu – Zvýšenie počtu ubytovaných návštevníkov vyjadruje zámer
MAS prostredníctvom kombinácie podpory v rôznych opatreniach pozitívne
stimulovať rozvoj cestovného ruchu, ktorý sa odrazí vo zvýšení počtu ubytovaných
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hostí o 10 %, tj. zo súčasných 6 633* návštevníkov okresu Námestovo (územie
pôsobnosti MAS Biela Orava) na min. 7 300 návštevníkov.
*údaj Štatistického úradu SR v roku 2014 - zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom
kraji

Tabuľka č. A26 - Ukazovatele sebahodnotenia MAS
Implementácia stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Cieľová
hodnota

Rozloha súvislého územia

km2

0

653,94

Implementácia stratégie CLLD na
základe jej tvorby prístupom zdola
nahor

počet

0

1

Fungujúca MAS

počet

0

1

Počet aplikovaných inovácií

počet

0

2

Integrované rozvojové ciele a
opatrenia

počet

0

Počet nových poznatkov
a skúseností na základe vytvárania
sietí

počet

0

3

Počet realizovaných projektov na
báze spolupráce

počet

0

1

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Cieľová
hodnota

Názov ukazovateľa

Spôsob
overovania,
frekvencie
a získavania
monitorovacích
ukazovateľov

Zber a
spracovanie
údajov
administratívnym
spôsobom
1x ročne

Implementačný proces

Názov ukazovateľa

Spôsob
overovania,
frekvencie
a získavania
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monitorovacích
ukazovateľov
Uznášaniaschopnosť výkonného
orgánu na zasadnutiach

%

Počet zasadnutí monitorovacieho
výboru

počet

0

5

Počet zasadnutí výberovej komisie

počet

0

18

Flexibilita rozhodovacích postupov

%

0

85

0

85
Zber a
spracovanie
údajov
administratívnym
spôsobom
priebežne
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Riadiaci proces

Názov ukazovateľa

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Cieľová
hodnota

Funkčnosť a flexibilita výkonného
orgánu

%

0

80

Počet rokovaní najvyššieho orgánu

počet

0

6

Počet rokovaní kontrolného orgánu

počet

0

6

Spôsob
overovania,
frekvencie
a získavania
monitorovacích
ukazovateľov
Zber a
spracovanie
údajov
administratívnym
spôsobom
priebežne

Propagácia a vzdelávania členov MAS

Názov ukazovateľa

Počet propagačných podujatí

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Cieľová
hodnota

počet

0

5

počet

0

10

Počet účastníkov, ktorí úspešne
dokončili vzdelávaciu aktivitu

Spôsob
overovania,
frekvencie
a získavania
monitorovacích
ukazovateľov
Zber a
spracovanie
údajov
administratívnym
spôsobom
priebežne

V rámci implementácie stratégie CCLD boli identifikované možné riziká s cieľom
identifikovať potenciálne problémy skôr, než sa vyskytnú a nastaviť postupy na zníženie
pravdepodobnosti výskytu týchto problémov, prípadne minimalizáciu ich dopadov na ciele
stratégie CLLD.
Identifikácia možných rizík implementácie stratégie CLLD, ktoré môžu ovplyvniť je úspešnosť
a popis opatrení na ich elimináciu vrátane zodpovedných subjektov:
-

výška získanej dodatočnej finančnej alokácie, ktorá bude nižšia ako 1,9 násobok
základnej alokácie, ktorá neumožní MAS dosiahnuť stanovené špecifické ciele, priority
a strategický cieľ stratégie CLLD. Opatrenie: zabezpečenie finančných zdrojov v rámci
dodatočnej výkonnostnej alokácie na implementáciu stratégie, zodp: Riadiaci orgán
PRV a IROP.
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-

nedodržanie stanovených lehôt pri hodnotiacom procese predložených projektov zo
strany Riadiaceho orgánu pre PRV a IROP. Opatrenie: zabezpečenie hladného priebehu
implementačného procesu výberu a hodnotenia Žiadostí o NFP, zodp: Riadiaci orgán
PRV a IROP.

-

financovanie opatrenia 4.1.2 Chod MAS refundáciou. Riešením bude zabezpečenie
úverových zdrojov na prefinancovanie prevádzkových nákladov a nákladov na
oživenie, zodp.: výkonný orgán združenia.

-

procesné riziká pozostávajú najmä z častých zmien Systému riadenia CLLD a príslušnej
legislatívy. Časté zmeny predmetných dokumentov a zákonov (napr. zákon o VO)
prinášajú neúmernú záťaž na kanceláriu MAS a predsedu OZ, ktorí predmetné zmeny
musia naštudovať a zapracovať do interných vykonávacích predpisov, stanov
a Stratégie CLLD MAS Biela Orava“.

-

ľudské zdroje sú najrizikovejším faktorom v projektovom manažmente. Za výber
projektového manažéra a zároveň manažéra kancelárie MAS je zodpovedný v zmysle
stanov Výkonný orgán združenia na čele s predsedom OZ. Predmetné výberové konanie
bude vykonané v súlade s podmienkami výzvy 21/PRV/2017 v spolupráci s odborníkmi
v oblasti rozvoja vidieka a projektového manažmentu. Štatutárny zástupca OZ má
dlhoročné skúsenosti s činnosťou MAS ako aj s riadením obce, pričom aj jednotliví
členovia MAS sú aktívni v spoločných činnostiach.

Proces hodnotenia multiplikačných efektov Stratégie CLLD MAS Biela Orava bude prebiehať
súbežne s procesom monitorovania a hodnotenia stratégie – konkrétne monitoring a hodnotenie
realizácie projektov, ich dopad na socio-ekonomické činnosti v regióne, ako aj prostredníctvom
príkladov dobrej praxe a procesov sebahodnotenia MAS (napr. činnosť manažmentu v procese
realizácie a diseminácie výsledkov stratégie).
Hodnotiaca otázka B.4 Monitorovanie a hodnotenie stratégie
Stratégia CLLD MAS Biela Orava definuje všetky povinné monitorovacie ukazovatele PRV
SR 2014 – 2020 a IROP v zmysle Prílohy č. 1 Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD
a monitorovacie ukazovatele identifikovaného špecifického cieľa IROP a fokusovej oblasti
PRV.
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Stratégia CLLD MAS Biela Orava identifikuje možné riziká implementácie stratégie CLLD
(z hľadiska finančného, procesného a ľudských zdrojov) a popis opatrení na ich elimináciu
vrátane zodpovedných subjektov
Hodnotiaci rámec Stratégie CLLD MAS Biela Orava je vypracovaný (plán, druhy a postupy
hodnotenia stratégie CLLD, spôsob zapracovania výsledkov hodnotenia do stratégie CLLD)
vrátane siedmich kľúčových znakov LEADER v zmysle kapitoly 10. Systém riadenia CLLD.
6. Finančný rámec
6.1 Financovanie stratégie CLLD
Celkový rozpočet stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Biela Orava je v zmysle prílohy č.
4 – Tabuľka maximálnej základnej alokácie pre VSP k výzve na predkladanie ŽoSS MAS
určený vo výške: 1 945 884,18 EUR

Tabuľka č. 8: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP

SPOLU EUR
Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR)
(maximálny limit podľa vzorca pre MAS v súlade
s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho:

1 945 884,18

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD

1 625 884,18

Chod MAS a animácie

320 000,00

Tabuľka č. 9: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov
Typ
regiónu

Fond

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP
(EFRR) (maximálny limit podľa vzorca
pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému
riadenia CLLD), z toho:

EPFRV

Spolu v EUR
945 884,18

MR
EFRR
-

1 000 000,00
VR
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EPFRV

Operácie v rámci implementácie stratégie
CLLD

EFRR

-

EFRR

885 884,18
MR

740 000,00

VR

-

MR

260 000,00

VR

-

MR

60 000,00

Chod MAS
-

EPFRV
Animácie
-

-

Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií musí byť v súlade s kapitolou 6.2 Systému
riadenia CLLD.
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Tabuľka č. 10: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov

PRV

IROP

SPOLU

región

operácie
v rámci
stratégie
CLLD

chod
MAS

MR

EPFRV

ŠR

VZ

spolu

EFRR

ŠR

VZ

664 413,14

221 471,05

382 000,95

1 267 885,13

740 000,00

0,00

383 444,98

spolu

fondy

1 123 444,98 1 404 413,14

ŠR

VZ

221 471,05 765 445,93

spolu

2 391 330,11

VR
MR

260 000,00

13 684,21

273 684,21

260 000,00

13 684,21

273 684,21

VR

animácie

MR

45 000,00

15 000,00

60 000,00

45 000,00

15 000,00

60 000,00

709 413,14

236 471,05

382 000,95

1 327 885,13

1 000 000,00

0,00

397 129,19

1 397 129,19 1 709 413,14

236 471,05 779 130,14

2 725 014,32

709 413,14

236 471,05

382 000,95

1 327 885,13

1 000 000,00

0,00

397 129,19

1 397 129,19 1 709 413,14

236 471,05 779 130,14

2 725 014,32

VR
MR
SPOLU

VR
spolu
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6.2 Finančný plán pre opatrenia
Nasledovné tabuľky uvádzajú prehľad podľa opatrení stratégie CLLD, v členení podľa fondu
(EPFRR/PRV, EFRR/IROP), kategórii regiónu a podľa zdrojov financovania v nadväznosti
na vyvážený pomer medzi fondmi vyplývajúci z indikatívnej výšky finančnej alokácie na
stratégiu CLLD.
Tabuľka č. 11: Sumárna tabuľka finančného plánu
Opatrenie stratégie CLLD

Fond

Región

6.4 Podpora na investície do
vytvárania a rozvoja
EPFRV
nepoľnohospodárskych
činností

MR

4.1 Podpora na investície
do poľnohospodárskych
podnikov

MR

Spolu

EÚ

ŠR

iné

VZ

472 727,27 195 000,00 65 000,00 212 727,27

VR
160 000,00 60 000,00 20 000,00 80 000,00

EPFRV
VR

7.2 Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých EPFRV
rozmerov vrátane investícií
do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie

MR

7.4 Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania
miestnych základných
služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry

MR

294 117,65 187 500,00 62 500,00 44 117,65

VR

301 040,21 191 913,14 63 971,05 45 156,03

EPFRV
VR

8.5. – Podpora na investície
do zlepšenia odolnosti a
EPFRV
environmentálnej hodnoty
lesných ekosystémov

MR

5.1.1 Zakladanie nových a
podpora existujúcich mikro
a malých podnikov,
samostatne zárobkovo
činných osôb, družstiev

MR

40 000,00

30 000,00 10 000,00

0,00

VR
818 181,82 450 000,00

0,00

368 181,82

105 263,16 100 000,00

0,00

5 263,16

EFRR
VR

EFRR

MR
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5.1.2 Infraštruktúra
vzdelávania

VR
MR

5.1.2 Dopravné prepojenie
a dostupnosť sídiel

EFRR

5.1.2 Sociálne služby a
komunitné služby

EFRR

115 789,47 110 000,00

0,00

5 789,47

84 210,53

0,00

4 210,53

VR
MR

80 000,00

VR

Tabuľka č. 12: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu
PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)
Stratégia CLLD mimo BSK (menej rozvinutý
región):
Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý
región):

54,49 : 45,51
*

-

*Poznámka: bez započítania výdavkov na chod MAS (prevádzkové výdavky + animácie)
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Tabuľka č. 13: Zameranie stratégie podľa sektorov

Názov opatrenia stratégie CLLD

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností
4.1 Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov

Rozpočet na
opatrenie

Oprávnený
prijímateľ –
verejný sektor

Oprávnený
prijímateľ –
neverejný sektor

(označiť „X“)

(označiť „X“)

260 000,00

X

80 000,00

X

7.2 Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií
do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie

250 000,00

X

7.4 Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry

255 884,18

X

8.5. – Podpora na investície do zlepšenia
odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných
ekosystémov

40 000,00

X

5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich
mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo
činných osôb, družstiev

450 000,00

X

5.1.2 Infraštruktúra vzdelávania

100 000,00

X

5.1.2 Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

110 000,00

X

80 000,00

X

5.1.2 Sociálne služby a komunitné služby
Celkový rozpočet podľa sektorov
Percentuálny pomer zamerania stratégie

795 884,18

830 000,00

48,95 %

51,05 %
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Hodnotiace kritérium B.5 Finančný rámec:
•

MAS Biela Orava vyplnila všetky povinné tabuľky v zmysle aktuálnych riadiacich
a metodických dokumentov, v súlade so stanovenou štruktúrou Prílohy č. 1 k príručke:
Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD (formálne a vecne).

•

MAS Biela Orava vyčlenila v rámci Stratégie CLLD na aktivity neverejného sektora
v rámci finančného plánu aspoň 50 % z rozpočtu (PRV + IROP), konkrétne 51,05 %
z rozpočtu.

•

MAS Biela Orava vypracovala Stratégiu CLLD MAS Biela Orava ako vyváženú, t.j.
stratégia zahŕňa zdroje PRV a IROP vo vyváženom pomere s odchýlkou max. 6
percentuálnych bodov (menej rozvinutý región). V súlade s daným kritériom
a odpoveďou na otázku č. 24 zo dňa 29. 05. 2017 je daný pomer 54,49 : 45,51%
(PRV:IROP).

7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť
Už samotné vypracovanie stratégie je veľkým prínosom pre riešené územie. Dlhé obdobie
príprav, stretávaní pracovných skupín, komunikácie s verejnosťou, ale aj vzájomná
konfrontácia členov z radov podnikateľov, občianskych združení, zástupcov samospráv, ale aj
fyzických osôb sa ukázalo ako veľmi prínosné z hľadiska rozvoja dialógu o spoločnej predstave
ako má región vyzerať a ktorým smerom sa má ďalej rozvíjať.
7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia
Z hľadiska prínosov k ekonomickému rozvoju predkladaná stratégia plní úlohu akéhosi
„štartéra“. Prostredníctvom cielenej podpory podnikateľských aktivít v oblasti výroby
a služieb bude prispievať k rastu konkurencieschopnosti nielen intervenovaných podnikov, ale
aj celého regiónu. Základným merateľným ukazovateľom prínosu stratégie na miestny
ekonomický rozvoj je predovšetkým tvorba pracovných miest. V rámci stratégie MAS plánuje
v podporených projektoch vytvoriť až 15 nových pracovných miest, z toho 6 v podporených
projektoch PRV (Tabuľka č. 5: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 20142020) a 9 v podporených projektoch IROP (Tabuľka č. 7: Povinné ukazovatele na úrovni
IROP 2014-2020), prostredníctvom implementáciu stratégie CLLD. Podporou vytvárania
krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov chce združenie prostredníctvom
realizácie stratégie CLLD v plnej miere využiť historický potenciál územia na rozvoj
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podnikania v oblasti domácej poľnohospodárskej prvovýroby a spracovávania. Osobitnou
oblasťou podpory podnikateľských aktivít je rozvoj foriem cestovného ruchu, ktorý chce
naplno využiť potenciál regiónu Bielej Oravy – prírodný, historický, kultúrny.
Konkrétne opatrenia stratégie CLLD v rámci ktorých sa predpokladá tvorba pracovných miest:
-

5.1.1. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb, družstiev (predpoklad tvorby 9 pracovných miest)

-

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
(predpoklad tvorby 4 pracovných miest)

-

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (predpoklad tvorby 2
pracovných miest)

Podiel rozpočtu stratégie CLLD k počtu predpokladaných novo vytvorených pracovných miest:
1 945 884,18 / 135 000 = 14,41, tj. 15 pracovných miest.
Zásadné prínosy stratégie k posilňovaniu MER – miestneho ekonomického rozvoja:

-

Podpora zamestnanosti – vytvorenie min. 15 nových pracovných miest.

-

Rozvoj mikro a malých výrobných podnikov využívajúcich zdroje územia vrátane
ľudského kapitálu produkujúcich výrobky z vysokou pridanou hodnotou, o ktoré je na
trhu záujem.

-

Rozvoj mikro a malých podnikov služieb v dynamicky sa rozvíjajúcom regióne –
dlhodobý nárast dopytu obyvateľov po službách.

-

Rozvoj cestovného ruchu, ako jedného z dominantných odvetví služieb, ktoré naplno
využije potenciál regiónu, vytvorí pracovné miesta a priláka turistov, vďaka, ktorým sa
v regióne môžu rozvíja nadväzujúce odvetvia (obchod, služby, a pod.).

-

Rozvoj poľnohospodárstva a spracovávania poľnohospodárskych komodít v tradičných
oblastiach (chov oviec, výroba mliečnych a mäsových výrobkov...) s dôrazom na rozvoj
odbytových kanálov priamo na území MAS – to čo sa v regióne vyprodukuje sa aj
v regióne spotrebuje!

-

Zavedenie prvkov ekonomickej spolupráce podnikov predovšetkým v oblastiach
spoločného odbytu produktov.

-

Posilnenie ekonomickej spolupráce podnikov vo vzťahu mesto (Námestovo) – vidiek
(okolité obce). Mesto vystupuje ako prirodzený rozvojový pól, ktorý rozvíja svoje
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zázemie

v podobe

okolitých

obcí.

Z hľadiska

ekonomického

rozvoja

práve

zintenzívnenie spolupráce mesto – vidiek prináša najväčšie efekty.
Stratégia CLLD MAS Biela Orava chce v plnej miere využiť miestne špecifiká, ktoré chce
pretaviť do konkurenčnej výhody regiónu:
-

Najsevernejší región Slovenska s drsnými klimatickými podmienkami vhodný pre rozvoj
cestovného ruchu – turistika, bežecké lyžovanie, lyžovanie, agroturistika, kultúrny
cestovný ruch.

-

Ľudský kapitál – pracovitosť a pohostinnosť miestnych obyvateľov využiť v prospech
rozvoja cestovného ruchu, mikro a malých výrobných podnikov a podnikov služieb

-

Prítomnosť prírodných špecifík – Oravská Priehrada, najvyšší vrch Oravských Beskýd
– Babia hora, vzácne rašeliniská, územie v CHKO Horná Orava, prítomnosť vzácnych
lokalít NATURA 2000

-

Nízka úroveň znečistenia prostredia, kvalitné životné prostredie

-

Bohatá kultúra – región známi gajdošskou goralskou kultúrou, ktorá je súčasťou
Svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO

-

Tradičná poľnohospodárstva výroba – chov oviec a výroby mliečnych výrobkov.

Najväčšou konkurenčnou výhodou územia MAS Biela Orava sú však samotní ľudia.
Okres Námestovo na území ktorého sa MAS rozvíja patrí k okresom s najvyššou mierou
pôrodnosti na Slovensku. To je obrovská konkurenčná výhoda, ktorá núti všetkých
zodpovedných za rozvoj tohto územia vyvíjať maximálne úsilie na vytváranie podmienok
vhodných pre plnohodnotný život – vzdelanie, trávenie voľného času, bývanie a zamestnanie.
7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV
Stratégia CLLD MAS Biela Orava prispieva prioritne k plneniu dvoch strategických cieľov
PRV SR 2014 – 2020:
a) Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora
b) Vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a
udržiavania pracovných miest
Prínosy stratégie CLLD k napĺňaniu cieľov PRV najmä v oblasti konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva
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Príspevok stratégie k naplneniu strategického cieľa: Posilnenie konkurencieschopnosti
pôdohospodárskeho sektora – stratégia konkrétne prispieva k naplňovaniu nasledovných
identifikovaných potrieb v rámci PRV SR 2017 – 2020:
• Potreba č.2 „Zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast
pridanej hodnoty podnikov v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve“ –
prostredníctvom intervencií do poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov
v rámci opatrení 4.1, 4.2 chce MAS zvýšiť efektívnosť výroby týchto podnikov,
zvýšenie kvality a bezpečnosti produktov. Nové výrobné technológie prispejú
k zvyšovaniu efektívnosti výroby, resp. rastu pridanej hodnoty výroby. Cieľom stratégie
MAS je podporiť miestnych prvovýrobcov a spracovateľov, tak by boli schopní vyrábať
bezpečne, efektívne a s čo najväčšou pridanou hodnotou.
•

Potreba č.4 „Podpora predaja domácej produkcie cez odbytové organizácie
výrobcov a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov“ – v rámci opatrenia 16.4
v kombinácii s možnosťou podpory v opatreniach 4.1 a 4.2 chce MAS priamo podporiť
domácich producentov poľnohospodárskych produktov a potravín. Celá schéma
nastavenia opatrenia 16.4 (vrátane 4.1,4.2) smeruje k podpore vzniku krátkych
dodávateľských reťazcov a podpore miestnych trhov. Zámerom je „vyrábať a vo väčšej
miere spotrebovávať“ tradičnú domácu poľnohospodársku produkciu priamo území
MAS

•

Potreba

č.5

„Rast

pridanej

hodnoty

zvyšovaním

kvality

domácej

poľnohospodárskej produkcie a stimuláciou živočíšnej výroby v chovoch AW“ –
v nadväznosti na riešenie potrieb č.2 a č.3 identifikovaných v PRV SR 2014 – 2020 sa
prostredníctvom implementácie stratégie bude napĺňať aj potreba č.5. Podporou
miestnych farmárov s dôrazom na finalizáciu produktov poľnohospodárskej
prvovýroby, ktoré majú charakter „domácich výrobkov“ a sú vyrobené a
spotrebovávané priamo v regióne v ktorom vznikli sa naplní aj táto potreba, ktorá je
zároveň identifikovanou potrebou územia.
Realizácia stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Biela Orava tak plne korešponduje
s cieľmi PRV SR 2014 – 2020 v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva.
Prínosy stratégie CLLD na podporu znevýhodnených/marginalizovaných skupín pri
rozvoji ekonomického potenciálu územia:
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Príspevok stratégie k naplneniu strategického cieľa:

Vyvážený územný rozvoj vidieckych

hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest:
• Potreba č.13 Vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej
stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku – príspevok stratégie
k riešeniu uvedenej potreby a následne strategického cieľa je jednoznačný. Vďaka
intervenciám do podnikateľského sektora (opatrení 16.4, 4.1, 4.2, 6.4) sa plánuje
vytvoriť až 15 pracovných miest, z toho 6 v rámci intervencií opatrení PRV. Podporou
podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu využívajúceho prírodný, kultúrny
a historický potenciál sa posilní ekonomika regiónu. Podniky cestovného ruchu budú
môcť rozvíjať a skvalitňovať svoje služby s cieľom oslovenia a získania väčšieho počtu
klientov a následného posilnenia príjmovej stránky, resp. ekonomickej stability.
•

Potreba č.14 Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych
obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu
územia – naplnenie potreby bude dosiahnuté sústavou intervencií do zlepšovania
podmienok pre život obyvateľov obcí a mesta nachádzajúcich sa na území MAS.
Intervencie sú zamerané na vytváranie atraktívnych a bezpečných verejných
priestranstiev dostupných pre širokú verejnosť, budovanie prvkov pre aktívne trávenie
voľného času (detské ihriská, športoviská, a pod.), modernizáciu objektov slúžiacich na
komunitné účely.

Princípy ochrany a zlepšenia životného prostredia:
Všetky opatrenia a aktivity obsiahnuté v rozvojovej stratégie berú ohľad na ochranu životného
prostredia a citlivé využívanie prírodných hodnôt regiónu. Územie MAS je súčasťou CHKO
Horná Orava, na území sa nachádzajú viaceré významné chránené lokality – rašeliniská,
chránené smrekové pralesy, je tu výskyt viacerých endemitov. Ochrana týchto významných
prírodných prvkov a lokalít je súčasťou implementovanej stratégie.
Opatrenia 7.5 a hlavne 8.5 sa priamo zaoberajú podporou významných prírodných
ekosystémov, ktorá je spojená nielen so zlepšovaním infraštruktúry týchto významných lokalít,
ale tiež s ochranou živočíchov (ochrana vtáctva v lesných ekosystémoch). Stratégia podporuje
aj rozvoj tradičných foriem poľnohospodárstva, ktoré je typické pre tento región (oblasť rozvoja
živočíšnej výroby - pasenie oviec, dobytka). Aj tieto aktivity napomáhajú k zvýšenej ochrane
životného prostredia a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov.
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V rámci vzdelávacích aktivít (školení pre potenciálnych beneficientov) budú osobitný dôraz
kladený na zvyšovanie povedomia o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý je jedným
z nástrojov zlepšovania životného prostredia.
Stratégia CLLD rieši napĺňanie nasledovných fokusových oblastí PRV:
-

1A Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych
oblastiach

-

2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov
a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na
účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie.

-

4A Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy
Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými špecifickými obmedzeniami a v
poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie, ako
aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy

-

3A Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej
integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality,
pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a
v

krátkych

dodávateľských

reťazcoch,

skupín

a

organizácií

výrobcov

a

medziodvetvových organizácií
-

6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania
pracovných miest

-

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

7.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP
Stratégia CLLD prispieva priamo k naplňovaniu globálneho cieľa IROP, ktorým je prispieť k
zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na
vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov,
miest a obcí. Stratégia CLLD, podobne ako stratégia IROP zároveň zohľadňuje stratégiu
Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a iluzívnemu rastu a
reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k:
-

rozvoju

vybraných

oblastí/komponentov

podmieňujúcich

kvalitu

života

a

konkurencieschopnosť v danom území a
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-

rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a
subregionálnej

úrovni

ako

predpokladu

znižovania

prehlbovania

medzi

a

vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia
-

efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných
z miestnej a regionálnej úrovne a

-

efektívneho

využitia

vnútorných

zdrojov

regiónov

s

cieľom

zvyšovania

konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.
Medzi hlavné prioritné oblasti riešené prostredníctvom prístupu stratégie CLLD Miestnej
akčnej skupiny vo vzťahu k IROP patria:
- rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím vnútorných zdrojov a zavádzaním
inovácií a podpora rôznych foriem zamestnávania, ochrana ŽP, adaptácia na dôsledky
klimatickej zmeny, efektívne a udržateľné hospodárenie so zdrojmi – azda najväčší prínos
stratégie k napĺňaniu cieľov IROP spočíva v podpore podnikateľských subjektov výroby
a služieb s dôrazom na tvorbu udržateľných pracovných miest. Prostredníctvom
implementácie stratégie chce MAS vytvoriť 9 nových pracovných miest (IROP) v rámci
opatrení 5.1.1 (pre oblasť výroby a služieb)
- budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regiónoch – prostredníctvom
intervencií o modernizácie školských zariadení, budovania a rozširovania kapacít sociálnych
komunitných služieb v rámci opatrenia 5.1.2 v oblasti sociálnych a komunitných služieb
- zlepšenie kvality a bezpečnosti vybavenosti a fyzickej regenerácie vidieckych oblastí podľa
špecifických potrieb podľa úrovne ich rozvinutosti – prostredníctvom podpory projektov
zameraných na zlepšenie dostupnosti a prepojenia mesta a obcí budovaním technickej
infraštruktúry, vrátane rozvoja cyklodopravy (dochádzka do zamestnania) v rámci
opatrenia 5.1.2 v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti služieb.
Podpora z IROP, orientovaná na trh práce v miestnom kontexte, sa sústredí na rozvoj a rast
udržateľných pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených
technológií, s výnimkou podpory tých investícií v poľnohospodárskej prvovýrobe, investícií v
spracovaní, vývoji a uvádzania na trh poľnohospodárskych produktov, alebo v prípade podpory
subjektov, ktoré majú tržby z poľnohospodárskej, akvakultúrnej alebo lesníckej činnosti
presahujúce 30% z ich celkových tržieb, a ktoré sú predmetom podpory PRV.
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7.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD
7.4.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať
Na území MAS Biela Orava (okres Námestovo) sa plánujú, resp. realizujú nasledovné stratégie:
-

Jednotlivé Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a mesta Námestovo

-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoj VÚC Žilinský kraj

-

Regionálna integrovaná stratégia Žilinského samosprávneho kraja

-

Program INTERREG V-A Poľsko – Slovenská republika

-

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika

-

Operačné programy (predovšetkým OP Ľudské zdroje)

7.4.2 Synergie a komplementarity
Predkladaná stratégia vytvára synergiu voči ostatným stratégiám, resp. operačným programom.
Vo vzťahu k OP Ľudské zdroje stratégia obsahuje opatrenia dvoch strategických priorít:
-

Zamestnanie – zamestnávanie osôb zo znevýhodnených skupín uchádzačov
o zamestnanie – prostredníctvom podpory rozvojových projektov súkromného sektora
v oblasti výroby a služieb (vrátane podpory poľnohospodárskej prvovýroby,
spracovania ako aj vidieckeho cestovného ruchu) dôjde k tvorbe zamestnanosti.
Vzhľadom na aktuálny vývoj pracovného trhu stratégia pri plánovanom vytvorení 15
pracovných miest počíta najmä s využitím znevýhodnených/marginalizovaných skupín
obyvateľstva.

-

Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a

kvalitným

službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného
záujmu – stratégia v sebe integruje opatrenia zamerané na vytváranie a rozširovanie
ponuky sociálnych služieb (Opatrenie 5.1.2 Sociálne služby a komunitné služby, ale aj
Opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry). Stratégia CLLD nenarúša ciele daného operačného
programu, skôr naopak, nepriamo prispieva k ich naplňovaniu.
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Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Biela Orava plne korešponduje s PHSR členských
obcí ako aj mesta Námestovo. Zvolené opatrenia stratégie CLLD pôsobia synergicky
k strategickým rozvojovým dokumentom jednotlivých obcí/mesta. Taktiež je stratégia v súlade
s PHSR VÚC Žilina, kde prispieva k naplňovaniu strategického cieľa: Žilinský samosprávny
kraj dosiahne do r. 2020 pozitívnu zmenu vedúcu k zvýšeniu kvality života jeho
obyvateľov v integrujúcej sa Európe. Stratégia priamo nadväzuje na strategické ciele PHSR
Žilinského samosprávneho kraja:
-

Strategický cieľ 2 - Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť
Podnikateľské prostredie v kraji

-

Strategický cieľ 3 - Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce
a sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených skupín

-

Strategický cieľ 4 - Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území
kraja podporovať rast ich atraktívnosti

Vo vzťahu k RIUS Žilinského samosprávneho kraja bude mať realizácia stratégie CLLD
pozitívny dopad na naplňovanie nasledovných strategických oblastí RIUS:
-

Špecifický cieľ 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
v Žilinskom kraji – prostredníctvom opatrenia 5.1.2 Dopravné prepojenie a dostupnosť
sídiel

-

Špecifický cieľ 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v Žilinskom
kraji – prostredníctvom opatrenia 5.1.2 Infraštruktúra vzdelávania

-

Špecifický cieľ 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb
a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zariadeniach z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni v Žilinskom kraji –
prostredníctvom opatrenia 5.1.2 Sociálne služby a komunitné služby
Globálnym cieľom RIUS ŽSK je Zlepšenie kvality života obyvateľov Žilinského kraja,
zabezpečením dostupných a kvalitných verejných služieb, bezpečnosti dopravy
a možností rozvoja sebarealizácie. Stratégia CLLD MAS Biela Orava so všetkými
svojimi opatreniami priamo prispieva k dosiahnutiu globálneho cieľa RIUS. Stratégia
CLLD teda nie je v rozpore, má komplementárny charakter

157

Stratégia CLLD MAS Biela Orava tiež komplementárne prispieva k plneniu stratégií
programov cezhraničnej spolupráce:
-

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika – v rámci
Prioritná osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia, špecifický cieľ 1 - Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a
prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi – stratégia CLLD prostredníctvom
opatrení 6.4, 7.5, 8.5 (ale aj 7.2, 7.4) umožní realizovať projekty, ktoré tiež prispejú
k dosiahnutiu uvedeného špecifického cieľa programu cezhraničnej spolupráce.
Realizované projekty v oboch programoch budú vzájomne využívať svoje výsledky
hlavne v oblasti rozvoja cestovného ruchu založeného na využívaní prírodného
a kultúrneho bohatstva regiónu, čím sa dosiahne synergia a vyššia efektívnosť
vynaložených verejných zdrojov.

-

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
– opatrenia stratégie CLLD prispievajú k naplňovaniu strategického cieľa programu
cezhraničnej spolupráce – č.3 Zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva; ochrana a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova
pôdy a podpora ekosystémových služieb, vrátane siete NATURA 2000 a ekologickej
infraštruktúry;

Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Biela Orava nie je v rozpore so stratégiami
realizovanými na území MAS, pôsobí komplementárne a umožňuje vytvárať synergické
efekty.
7.5 Popis multiplikačných efektov
Implementácia stratégie CLLD MAS Biela Orava vytvára nasledovné multiplikačné efekty:

-

Šírenie výsledkov a výstupov implementácie stratégie CLLD a realizácie projektov
beneficientov – pozitívne výsledky realizovaných projektov, ktoré boli podporené
v rámci implementácie stratégie CLLD podnietia ďalších záujemcov uchádzať sa
o podporu vlastných rozvojových projektov prostredníctvom MAS, alebo priamo cez
jednotlivé operačné programy, resp. iné dotačné tituly. Šírenie výsledkov a výstupov
pomocou moderných komunikačných nástrojov osloví a aktivizuje širokú skupinu
potenciálnych beneficientov, čím sa dosiahne multiplikačný efekt v podobe vyššieho
počtu záujemcov o projekty, vyššieho počtu realizovaných projektov (v rámci stratégie
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CLLD a mimo nej), tvorby vyššej pridanej hodnoty, väčšieho počtu pracovných miest,
lepších služieb, rastu výroby a pod.

-

Vyvážený socio-ekonomický rozvoj územia na základe aktivizácie endogénnych zdrojov
územia – prijaté opatrenia stratégie CLLD reflektujú na potreby územia, zároveň sú
vyvážené a vzájomne previazané, tak aby efekt z realizácie podporených projektov mal
širší dosah vo vzťahu k územiu MAS. Projekty zamerané rozvoj podnikateľských
aktivít prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti územia MAS, k rastu HDP,
zamestnanosti a budú na seba viazať vznik, alebo rozšírenie ďalších podnikateľských
aktivít (v oblasti priemyselnej výroby, poľnohospodárskej výroby, rozvoja služieb
vrátane cestovného ruchu), čím sa prejavia multiplikačné efekty intervencií stratégie
CLLD. Zlepšovanie dostupnosti územia, zvyšovanie bezpečnosti, skvalitňovanie
a rozširovanie ponuky verejných služieb podnieti vznik nadväzujúcich aktivít
(projektov) realizovaných tak verejným ako aj súkromným sektorom. Zároveň dôjde
k zintenzívneniu spolupráce medzi týmito sektormi s pozitívnym dopadom na vyvážený
a udržateľný rozvoj územia MAS Biela Orava.
Multiplikačné efekty realizácie stratégie CLLD MAS Biela Orava v oblasti socioekonomického rozvoja sa prejavia v dvoch rovinách:
o Priame
▪ Rozvoj medzisektorovej spolupráce (samospráva – podnikatelia – neziskové
organizácie) – nárast počtu väzieb medzi aktérmi rozvoja, nárast počtu
spoločných aktivít a rozhodnutí, vytvorenie nových väzieb dopadom na rast
ekonomiky, zvýšenie záujmu o verejné rozhodovanie, zvýšenie záujmu
podieľať sa na aktivitách tretieho sektora (zo strany samospráva
a podnikateľov)
▪ Tvorba spoločných rozvojových koncepcií a postupov – aktívna participácia
na rozvojových stratégiách (vo fáze prípravy a následnej realizácie), vyšší
stupeň zapojenosti verejnosti, podnikateľov, neziskového sektora pri tvorbe
stratégií = tvorba reálnejších rozvojových stratégií, ktoré budú akceptované
širšou skupinou aktérov.
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o Nepriame
▪ Rozhodovanie o rozvoji územia – zapájanie širokého okruhu vidieckych
aktérov do rozhodovania o ďalšom rozvoji svojho územia
▪ Prienik inovácií – intenzívna spolupráca uľahčuje prienik a využívanie
inovácií vo výrobe, službách, rozhodovaní, resp. riadení a pod.
Spôsob hodnotenia multiplikačných efektov
Pre sledovanie a hodnotenie multiplikačných efektov použije MAS nasledovné ukazovatele:
1. Počet a typ aktivít kde sa miestni aktéri podieľajú na rozhodovaní komunity, obce
a MAS na jednu MAS prostredníctvom rôznych cieľových skupín (členovia MAS,
nečlenovi, beneficienti a pod.) – zdroj overenia: monitoring aktivít organizovaných
MAS, resp. členmi MAS.
2. Podiel inovatívnych projektov (inovácia je definovaná riadiacim orgánom a/alebo
MASS) z celkového počtu projektov MAS (beneficientov) – zdroj overenia:
monitoring MAS.
3. Počet záujemcov (potenciálnych beneficientov), ktorí podali ŽoNFP na základe
odporúčaní, šírenia výsledkov – zdroj overenia: dotazníkový prieskum u záujemcov
o program.
Hodnotiace B.6 Prínosy stratégie CLLD k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia,
k napĺňaniu cieľov PRV, k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia a viacodvetvový
charakter stratégie:
•

Podiel rozpočtu stratégie CLLD MAS Biela Orava k počtu predpokladaných
novovytvorených pracovných miest max. 135 tisíc €. V rámci stratégie sa z rozpočtu 1
945 884,18 € základnej alokácie plánuje vytvoriť 15 novovytvorených pracovných
miest, čo predstavuje sumu na 1 pracovné miesto nižšiu ako stanovený limit 135 tisíc
€ (129 725 EUR/1pracovné miesto)

•

Stratégia CLLD MAS Biela Orava uvádza konkrétne opatrenia/podopatrenia, ktoré sú
zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti v určitých oblastiach a konkrétne
opatrenia na riešenie prierezových cieľov a opatrenia na podporu znevýhodnených
skupín pri rozvoji ekonomického potenciálu územia
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Hodnotiace kritérium B.7 Prínosy stratégie CLLD k napĺňaniu cieľov IROP
•

Stratégia CLLD MAS Biela Orava napĺňa ciele IROP prostredníctvom príspevku aktivít
stratégie CLLD k špecifickým cieľom Prioritnej osi 5 IROP. Na aktivity ŠC 5.1.1 IROP
je vyčlenených v rámci stratégie 60 % alokácie z finančných prostriedkov pre aktivity
podporované z IROP mimo zdrojov na chod MAS (min. 30 %) a zároveň MAS plánuje
vytvoriť z podpory 450 000,00 € celkovo 9 novovytvorených pracovných miest, čo
predstavuje podporu menej 50 000,00 € na 1 pracovné miesto

Hodnotiace kritérium B.8 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD
-

Stratégia CLLD MAS Biela Orava uvádza ďalšie relevantné stratégie na lokálnej,
regionálnej a nadnárodnej úrovni, pričom ich vzájomná doplnkovosť a synergický efekt
s týmito stratégiami sú konkretizované a vecne zdôvodnené. V stratégii je uvedený
súlad s PHSR členských obcí MAS, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoj
VÚC Žilinský kraj, Regionálnou integrovanou stratégiou Žilinského samosprávneho
kraja, Program INTERREG V-A Poľsko – Slovenská republika , Program INTERREG
V-A Slovenská republika – Česká republika, Operačné programy (predovšetkým OP
Ľudské zdroje) - (min. 3 stratégie)

Hodnotiace kritérium B.11 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD
•

Stratégia CLLD MAS Biela Orava popisuje multiplikačné efekty ako napr. šírenie
výsledkov a výstupov, ako aj priame resp. nepriame vplyvy na rozvoj socio–
ekonomických činností územia MAS

•

Stratégia CLLD MAS Biela Orava obsahuje aj popis a spôsob hodnotenia
multiplikačných efektov, ktorý bude prebiehať súbežne s procesom monitorovania a
hodnotenia Stratégie CLLD MAS Biela Orava“ – konkrétne monitoring a hodnotenie
počtu a typu aktivít kde sa miestni aktéri podieľajú na rozhodovaní komunity, obce
a MAS na jednu MAS prostredníctvom rôznych cieľových skupín; podielom
inovatívnych projektov z celkového počtu projektov MAS; počtom záujemcov
(potenciálnych beneficientov), ktorí podali ŽoNFP na základe odporúčaní, šírenia
výsledkov.
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8. Prílohy Stratégie CLLD MAS Biela Orava
Príloha č. 1:

Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS

Príloha č. 2:

Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti
MAS

Príloha č. 3:

Mapa územia pôsobnosti MAS Biela Orava

Príloha č. 4:

Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí)

Príloha č. 5:

Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania partnerstva
◼ Informačné články publikované v regionálnych periodikách
◼ Fotodokumentácia z vybraných stretnutí členov MAS, pracovných
stretnutí s inými MAS, pracovných stretnutí členov MAS k príprave
spoločných projektov (cyklotrasy)

Príloha č. 5.1:

Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie CLLD
◼ Dotazník + vyhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov
regiónu Bielej Oravy k spracovaniu stratégie CLLD
◼ Fotodokumentácia zo stretnutí pracovných skupín k príprave
stratégie CLLD
◼ Informačná aktivita – printscreen webstránky a profilu na sociálnej
sieti MAS Biela Orava
◼ Fotodokumentácia z informačných a propagačných aktivít – Výstava
Agrokomplex Nitra, Maková Pláž, Oravský vínny festival, Návšteva
partnerskej MAS Svornosť
◼ Kópia informačného článku uverejneného v regionálnom periodiku
k dotazníkovému prieskumu pre účely spracovania CLLD stratégie
◼ Zozbierané projektové zámery (jeden z podkladov k spracovaniu
stratégie)

Príloha č. 6:

Zoznam zdrojov (analýzy) a vstupných dokumentov

Príloha č. 7:

Organizačná štruktúra MAS Biela Orava

Príloha č. 8:

Personálna matica MAS Biela Orava

Príloha č. 9:

Návrh Stanov MAS Biela Orava
Organizačný poriadok MAS Biela Orava
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