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Čo je LEADER?

• Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka
a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať
rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu
územia, teda na základe využívania endogénnych
(vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných
znakov je prístup zdola nahor – t. z. o rozvoji územia
rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Vznik verejno-súkromných 
partnerstiev = MAS



Základné informácie o MAS

Počet obyvateľov 44 898

Rozloha 407,09 km²

Hustota obyvateľstva na km² 110,32

Počet obcí 32

Z toho mestá 1

Počet obyvateľov najväčšej obce 20 294 (Snina)

Administratívne zaradenie – okres/y Snina, Humenné

Administratívne zaradenie – kraj/e Prešovský

Počet členov MAS 75







Vznik, história a tvorba partnerstva a
stratégie CLLD

•Vznik a história partnerstva
•MAS vznikla 08.12.2011
•Prvé valné zhromaždenie v roku 2013

•Jednotiace prvky MAS:
•Pohorie Vihorlat a povodia riek Cirocha a Ptava
•Sotácke etnikum

•Zastúpenie sektorov
•Verejný sektor – 43%
•Súkromný sektor – 41%
•Občiansky sektor – 16%



Vízia

Územie MAS pod Vihorlatom je územie so 
zodpovedným obyvateľstvom, poskytujúce kvalitné 
služby pre jeho obyvateľov a taktiež návštevníkov, s 
vysokou kvalitou životného prostredia a využívaním 
prírodného potenciálu pre vidiecky CR pri dodržaní 

jeho ekologického využívania, širokou ponukou 
voľnočasových aktivít a spolkovou činnosťou, 

vysokým stupňom sociálnej vybavenosti a 
poskytovaním možností vzdelávať sa prostredníctvom 

moderných informačno – technických postupov a 
zariadení.



Strategický cieľ

Zvýšiť atraktívnosť územia prostredníctvom 
zlepšenia ponuky služieb vidieckeho cestovného 
ruchu a vytvárať kvalitný priestor na podporu 

podnikania, miestneho a kultúrneho potenciálu 
s vytvorením udržateľnej kvality životného 

prostredia. 



Priority

1. Skvalitnenie verejného priestoru, infraštruktúry a 
životného prostredia

(Podpora miestneho rozvoja, infraštruktúry a zlepšovania vzťahov 
medzi rozvojovými centrami)

2. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, rozvoj miestnych 
služieb a podnikania

(Rozšírenie služieb v oblasti podnikania a zlepšenia kvality)

3. Rozvoj spolupráce, miestny rozvoj a zachovanie 
kultúrneho a prírodného dedičstva

(Zabezpečenie spolupráce, informovanosti na miestnom 
rozvoji)



Prehľad činností

• Implementácia stratégie CLLD

• Informačno – propagačné aktivity 

•Sieťovanie lokálnych aktérov

•Projekty spolupráce



Aktuálne informácie:

•Kancelária MAS

•Kalendár podujatí

• Informačné kanály
• Web

• Facebook

• Newsletter

•Žiadosti o nenávratný finančný príspevok



Pripravujeme:

•Kvartálne zasadnutie PaDR

•Valné zhromaždenie MAS v Q2

•Prvé výzvy: koniec Q2

• Informačno-vzdelávacie stretnutia 

•MAS newsletter



Ďakujem za pozornosť!


