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QUO VADIS ?
Dovoľte mi v tomto
predvianočnom čase
začať piate vydanie
časopisu malou filozofickou
úvahou, s použitím
mojich
obľúbených citátov, tentokrát
biblických. Na sklonku roka sa
totiž každý z nás zamýšľa nad
udalosťami, ktoré sa nám, či
našim blízkym stali,... nad
skutkami, ktorými sme hlboko
ovplyvnili iných, či celé rodiny. Zamýšľame sa nad tým, čo
sme svetu úprimne odovzdali
a čo svet poskytol na oplátku
nám. Mnohé záležitosti posudzujeme cez filter nášho uhla
pohľadu a často cítime nepochopenie, či dokonca nespravodlivosť a iné skutočnosti
zasa
berieme
prirodzene,
s akýmsi vlastníckym právom.
No sme i takí, ktorí všetko zlé
vnímame ako niečo, čo je prospešné a preto „zlo“ prijímame
so všetkou pokorou, no zároveň hľadáme cestu a spôsob
ako mu brániť. Neprislúcha mi
hodnotiť, odsudzovať konanie
kohokoľvek .... Lebo „Kto si
bez viny, hoď do mňa kameňom....!“
Mnohí však i napriek uvedomeniu si svojho nesprávneho, či nevhodného konania,
budú už čoskoro spokojne presviedčať svoje vlastné svedomie, že ich pravda je väčšia a
ich prehrešky patria do kategórie tých malých... Všetci máme
právo na odpustenie, ktoré toto
obdobie prináša! Škoda však,
že už po sviatkoch...... naše
konanie zapadne do vychodených koľají a možno naberie

Želám si, aby ľudia v našom
území začali používať srdce a
najmä skutočný rozum – ten
sedliacky! Pretože podstata
dobrých vzťahov, či kvalitného života na vidieku i v meste
je vo vzájomnej komunikácii,
spoločnom chcení, úprimnom
úsilí dosiahnuť prospech nielen pre seba, ale i pre iných.

Na stromčeku sviečka svieti
pokoj, šťastie nech k Vám letí a
keď rozžiaria sa Vaše tváre, by
hojnosti ste mali stále .
Nech nový rok
splní Vaše
priania,
anjeli nech Vaše
cesty chránia
a problémy nech
sa Vás stránia.

na
väčšej
intenzite
s predpokladom, že nám opäť,
možno už čoskoro počas ďalších sviatkov, bude odpustené.
Napriek tomu si úprimne želám,
aby sme našli silu „Milovať
blížneho svojho ako seba samého“, aby sa tieto slová
nestali v modernej, no unáhlenej dobe frázou, či dokonca fraškou. Môžeme povedať úprimne, že naša láska
ustojí hlboké posolstvo citácie:
„Kto do teba kameňom, ty do
neho chlebom?“
Verím totiž, že čo rozdávame, sa nám dostáva späť, i keď
niekedy v inej podobe i od
iných ľudí ako to očakávame
a možno i s odstupom času.
Preto mi v závere úvah
dovoľte najskôr poďakovať
životu za všetko, čo mi doteraz priniesol (za chlieb i za
kamene) a zároveň popriať
všetko dobré všetkým! Nech
to, čo nosíme vo svojich srdciach a svojimi ústami a šírime
k ľuďom, sa nám tisícnásobne
vráti. Snáď je to len láska
a porozumenie,
nielen počas
Vianoc.

Dovoľte nám zaželať Vám
krásne prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojich blízkych
a nech sa Vám v novom roku
splní všetko, po čom túžite.
Všetko dobré želá tím MAS LEV
a CPK Levoča.

Teší
ma,
že
i v tomto predvianočnom čase sa môžeme
dostať do domácností našim
časopisom Kráľovské územie
LEVA, na ktorého kvalitu, či
informácie dostávame pozitívne reakcie, za ktoré Vám
ďakujeme. Našim zámerom
je informovať o tom, čo sa
v území deje vďaka realizácii
programu Leader, pričom jeho
náročnosť chceme i touto cestou ľuďom objasniť. Časopis
je vydávaný v takom náklade,
ktorý nemôže
obsiahnuť
všetky domácnosti, preto jeho
elektronická verzia je zverejnená na našej webovej stránke
www.maslev.sk. V jeho vydávaní budeme pokračovať saIng. Andrea Hradiská, PhD.
Predseda OZ MAS LEV, o. z. mozrejme i v roku 2012.

Poklady môjho srdca ... Ľudský prvok a jeho sila

Každý človek má nejaké dary, ktoré buď v sebe objaví sám alebo mu pomôže okolie, no niekedy v ňom celý život len predriemu
a prebudia sa až v ďalšej generácii a vtedy povieme: „Tá vnučka má šikovné ruky po babke a hlas po dedovi.“
Drevená zvonička dozerajúca na svet okolo
Pokladom môjho srdca a určite aj srdca našej malej obce
Dravce - Bukovinka a všetkých jej obyvateľov je ničím
nenahraditeľná príroda, súčasťou ktorej je okrem iného aj
stará zvonica. Nachádza sa na malom kopci, blízko cesty
a z tohto miesta dozerá na chod udalostí. Je pre nás všetkých
úplne samozrejmá, pretože počas dlhých rokov akoby splynula s okolitým prostredím, so stromami, ktoré blízko nej
voľne rastú, so zelenou trávou, v jeseni s vírom lístia a
v zime s bielym popraškom. Stala sa súčasťou našich životov, je súčasťou histórie a jestvovania našej obce. Už odkedy som schopná pamätať a uvedomovať si jednotlivé udalosti, mám v mysli starú zvonicu, ktorej prvotným poslaním bolo pravdepodobne zvolávať veriacich do kostola, ale rovnako aj ohlasovať mnohé iné, významné udalosti, či
veľkým zvonom privítať novú etapu života ľudí. Mne osobne sa naša zvonica spája
s časom presného poludnia, s dvanástou hodinou, s tzv. svätým obedom. Ešte ako malé
dieťa som sledovala starých rodičov, ako na jej zvonenie naznačili rukami znak kríža
a odriekali krátku modlitbu. Kdekoľvek som sa spolu s ostatnými deťmi z dediny vtedy
nachádzala, zvonica nás primäla k tomu, aby sme sa aspoň prežehnali.
Na znak úcty. Malo to pre mňa nádych posvätnosti. Okrem iného radostné a nadšené zvonenie sa ozýva ešte doteraz na oslavu Nového roka, presne o polnoci. Je to súčasť našej obecnej tradície, ktorú považujem za veľmi milú a istým spôsobom čarovnú. Zvonica so svojimi spoluobčanmi každoročne prežíva radostné chvíle a stareckým no radostným zvonením vyjadruje spoluúčasť. Rovnako s nami zvonica smúti
v prípade straty blízkeho človeka. Vtedy jej zvonenie nie je už také radostné, ale rovnako plné spolupatričnosti a pochopenia. V našej zvonici nie je žiadny
zložitý mechanizmus. Zložitý v zmysle automatického zvonenia. Na to, aby sa zvon
primäl k aktivite a aby bolo počuť v obci jeho zvonivý hlas, je potrebný ľudský prvok
a jeho sila. Naša milá zvonica je jedným zo symbolov tradičnosti našej obce a spoločníkom - súčasťou životov obyvateľov obce. Verím, že nikdy nestratíme poklad nášho
obecného srdiečka a spomienka na ňu ešte dlho ostane v našich mysliach a srdciach.
Mária Dunajčanová

Predpoklady ľudí na uskutočňovanie určitých činností, ich sklon
vykonávať cieľavedomú činnosť
vo funkcii občana, zamestnanca,
člena rodiny, spotrebiteľa i vlastníka, označujeme pojmom ľudský
potenciál. Tradičnému remeslu sa
v MAS LEV venuje približne 130
i de nti fi k ova nýc h ume l c ov .
Naša lokalita v sebe ukrýva množstvo zaujímavých atrakcií a lákadiel
ako pre domácich, tak aj pre
návštevníkov.
Levoča

G. Hudáková

Mestečko malé, spanilé
na veľké dedičstvo hojné,
v šírej zemi známe.
Mestečko históriou obkľúčené,
úlomkami tajomstiev zahalené
i svätyňou chránené.
Mestečko, v ktorom žijeme,
perom, štetcom, notami
i dotykmi rúk zachytené.
Naše
pokojamilovné
mesto.

Ostaňme na vidieku - je tu krásne

Vidiek v súčasnej dobe prešiel ráznou premenou časom. Vieme, že dobrá
povesť o území, ktorá významne prispieva k tvorbe a formovaniu pozitívneho
imidžu vo významnej miere ovplyvňuje aj výber bydliska. Vzhľadom na komfort, ktorý atmosféra vidieka
ponúka, sa čoraz častejšie stáva atraktívnejším miestom voľby pre život. Položme si otázky: „Aké je
bývanie na vidieku a v meste? Čím nás dedina láka a čo nás naopak „straší?“
Dole uvádzame zopár reakcií:

„Som rada na vidieku,
„Už nikdy by som sa do
„Na vidieku si
lebo keď som bývala
mesta nevrátila, nevývšetci pomáhame,
„Bývanie v dome, na dedine
v meste 15 metrov od
hodou je cestovanie, ak
deti nám vyrastajú
je nákladné, pretože do
práce, tak som praco- človek nemá auto. Ale ten pospolu, keď som
práce musím dochádzať,
vala 24 hod denne.“
koj a relax, príroda okolo.“
pred domom mám si s kým pofinancovanie vody, plynu,
kecať, celé leto niekto griluje.
veľa
Všetko však záleží od toho, kto elektriny
„Ja si neviem predstaviť život v malej dedinke, ... som
pri tebe býva. Dobrý sused je stojí.
rada, že mám obchody cez ulicu a deti majú blízko do niekedy lepší ako rodina.“
V dome sa
školy a na krúžky.“
stále niečo kazí,
zateká, ... Aj dvor
„Páčia sa mi medziľudské, priateľské vzťahy na dedine. Suseda vždy vie, čo sa okolo
je potrebné stále
domu deje (SBS zadarmo).
kosiť.“
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“Kto nemá
odvahu...
riskovať, nikdy v živote nič nedosiahne.” – Muhammed Ali
Spomínam
sidostatočnú
na časy
Spomínam si na časy, keď som ako malá slečna sledovala pri pletení
svetra, či háčkovaní dečky svoju milovanú babičku. Trpezlivo ukladala
vedľa seba očká s takmer geometrickou pravidelnosťou tak rýchlo, že sa
mi zdalo nemožné naučiť sa to. Aj keď som obdivovala jej zručnosť, predsa
len finálny produkt väčšinou skončil v zastrčenom kúte skrine. Nosiť
pletené svetre totiž začínalo byť v čase mojich školských čias nemoderné.
Dnes, keď som dospelá a mám svoje vlastné deti, nemôžem
uveriť, že podobné pletené a háčkované veci, ktoré som mohla nosiť takmer zadarmo, dnes stoja v obchode nemálo eur. Žiaľ, moja
staručká babička už dnes nie je ochotná pliesť pre mojich drobcov
nič. Akurát tak ponožky a papučky. Vraj „ Načo, veď to aj tak spáraš a urobíš po svojom. Alebo zastrčíš do skrine.“ No babičkine
ruky dokázali oveľa viac.
Nikdy nezabudnem na staré krosná v pitvore, kde som sledovala, ako z nich vychádzajú prekrásne farebné kusy kobercov. Pravidelný tlkot krosien pripomínal srdce,
ktoré do tejto činnosti vkladala. Žiaľ, väčšinu z nich som nedávno povyhadzovala
z pivnice, rozožraté od myší . Ale módne trendy sú módne trendy a v rámci retro návratov si dnes maličký kúsok podobného koberca môžem kúpiť aj za slušných 20 €.

CPK Levoča sa rozhodlo
pripraviť publikáciu
o zručných ľuďoch
územia MAS LEV,
a podporiť tak propagáciu nášho krásneho kraja. Preto vyzývame
všetkých, ktorí majú
záujem stať sa súčasťou
tejto publikácie a byť
bezplatne spropagovaní,
dajte nám o sebe vedieť
mailom na MAS LEV
alebo tel. 053/4699 067.

Nemôžem zabudnúť ani na šikovné ruky svojho dedka, ktorého prútene koše dodnes používame na zemiaky, či na zeleninu a ešte dnes cítim
vôňu pilín, keď sa v zimnom období zaoberal vyrezávaním
korýtok.
A v čerstvej pamäti mám i koníček môjho otca – maľovanie, či vyrezávanie sošiek z dreva, ktorým rozčuľoval našu mamu. Neustály neporiadok
rovno v strede obývačky veru nepoteší žiadnu poriadnu gazdinku. Dnes
však svoje zručnosti odovzdáva svojim vnúčatám.
Všetko to, čo sme si kedysi možno až tak nevážili, a za čo
sme sa hanbili pred kamarátmi, či modernejšími a bohatšími
susedmi, dnes kupujeme v exkluzívnych obchodoch za drahé
peniaze alebo naopak, ako lacný nekvalitný brak.
Ž.M.
A pritom stačí, ak sa rozhliadneme okolo seba a „pošepkáme“ na suseda, že má šikovné ruky a môže sa tiež popýšiť svojou tvorbou, možno i EURO zarobiť. Nuž položme si otázku! Ako by sme mohli spoločnými silami zhodnotiť šikovnosť našich ľudí
v prospech celého územia?

Ďakujeme.
Keď som bola malá, najviac zo všetkého som milovala Vianoce. Zdobenie vianočného
stromčeka, pečenie a zdobenie perníčkov, polnočná omša po sviatočnej večeri. Nikdy nezabudnem na čas strávený u starých rodičov vo Vyšných Repašoch. Vianočný stromček sa našiel
v každej rodine, vyzdobený tradičnými ozdobami, či modernými trblietavými guľami. No
stromček mojich starkých bol o čosi viac výnimočný. Nikdy pod nim totiž nechýbal prekrásny
farebný betlehem, vyrobený z papierových figúrok, postavených na malých drevených doštičkách. Celému dielku dominovala Svätá rodina. Traja králi, pastieri, ovečky, rôzne zvieratká
a iné postavičky ma lákali k tomu, aby som ich skúsila zrátať. No ani moje schopnosti, ani moja
trpezlivosť nestačili na to, aby sa mi to čo len jediný raz podarilo. Vždy ma opantala vôňa sviatočných koláčikov, ktoré mi starká
s láskou ponúkala z malého tanierika, vystrojená v sviatočnom kroji s neprehliadnuteľným úsmevom na tvári.
Dnes je väčšina babkiných vecí spolu s papierovým betlehemom uzamknutá v starej truhlici, no verím že do
tých truhlíc nikdy úplne nepochováme naše krásne zvyky a tradície, ktoré k Vianociam určite patria.
M.M.
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Terénny monitoring územia MAS LEV
Monitoring slúži ako zdroj poučenia a skúseností. Všetci, ktorí sú tohto procesu účastní, z toho
len získajú, pretože prináša so sebou mnohé informácie a poznatky, ktoré sa dajú využiť v ďalšej
činnosti alebo pri samotnej realizácii.

Monitoring v obci Nižné Repaše

Stav počas monitoringu

Členovia monitorovacieho
výboru musia mať trvalé
bydlisko v území MAS LEV
a zároveň musia byť členmi
MAS LEV, o.z.

Monitorovací výbor je kontrolný orgán,
ktorý sa podieľa na hodnotení a kontrole
realizácie projektov v rámci stratégie. Je
potrebné skonštatovať, že napriek podpísaným zmluvám medzi konečnými príjemcami podpory a Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou, kedy najmä zástupcovia obcí
mali záujem o čo najrýchlejší administratívny priebeh smerujúci k podpisu zmlúv,
je realizácia mnohých projektov takpovediac na začiatku. V prípade ukončených
projektov bolo zisťované naplnenie monitorovacích indikátorov (viď. str. 3). Ďalej
vykonáva monitoring priebehu vecného a
finančného plnenia projektov (stav vyúčtovania prostredníctvom podaných žiadostí o
platbu), ako aj povinná publicita projektov.
Tá v sebe zahŕňa povinné označovanie
priestoru, či zariadenia, ktoré napovedá,
z akých zdrojov bola poskytnutá dotácia.
Publicite napomáhame aj prostredníctvom
tohto časopisu, kedy prezentujeme podpo-

rené a realizované projekty konečných príjemcov. MAS LEV zaujíma i tzv. pridaná hodnota, ktorú príjemcovia podpory deklarovali vo
svojich projektoch, i to akým spôsobom ju
zaznamenávajú.
Za takúto hodnotu pokladáme: napríklad
medziobecnú (vzájomnú) spoluprácu; multiplikačný efekt aktivít; formovanie postoja k životu, športu, tradíciám a staršej generácii; udržiavanie a obnova ekologickej stability; zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu; podporiť
rozvoj mládežníckych iniciatív a podobne, ktoré vo významnej miere napomôžu rozvoju vidieckeho, poznávacieho turizmu riešeného
územia.
Dobré rady:
1. Zabezpečiť fotografickú dokumentáciu
aktivít na zrealizovaných projektoch;
2. evidovať užívateľov zariadení napr. v klubovniach.

Aký je „životný príbeh“ projektu a v ňom postavenie monitoringu
„Kontrolujeme, či sme urobili všetko,
čo sme mali urobiť
a či sme to urobili tak,
ako sme to mali urobiť.“
Kontrola projektovej
žiadosti

Implementácia
projektu

Monitoring projektu

1)

Formy monitoringu:
Formálny
2)
Terénny

Hlavné úlohy monitoringu
Poskytovať MAS LEV pravidelné
informácie o realizácii projektu a
jeho výsledkoch.
Zabezpečiť, aby všetky aktivity
týkajúce sa realizácie boli v súlade
s pravidlami MAS.
Obec Klčov
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Identifikovať riziká, problémové
situácie, obmedzenia a prekážky.
Navrhovať prijateľné opatrenia
na dosiahnutie želaného stavu
pri zistení nedostatkov.
Obec Baldovce

Určiť do akej miery je stav projektov v súlade s cieľmi Integrovanej
stratégie rozvoja územia (ISRÚ).
Porovnávať stanovené ciele —
monitorovacie ukazovatele so
skutočnosťou.
Obec Spišský Štvrtok

Povinná publicita

MONITOROVACIE UKAZOVATELE vybraných opatrení našej ISRÚ
Monitorovací výbor popri monitorovacích ukazovateľoch (doleuvedených) sleduje aj vzťahy
medzi subjektmi vznikajúce pri implementácii stratégie, ich vplyv na rozvoj vidieka.
Za dôležité pokladáme to, ako sa darí zjednocovať podnikateľov, samosprávu a projekty z rôznych
oblastí, ktoré využívajú miestne zdroje a napĺňajú ciele a princípy LEADER.

Monitorovacie indikátory v podporených projektoch

Počet

Počet informačných a vzdelávacích programov

5

Počet rôznorodých tém informačno – vzdelávacích programov

23

Počet školení na tému partnertsvo vo vidieckom priestore

14

Počet úspešných absolventov zúčastňujúcich sa projektov ďalšieho vzdelávania

298

Počet účastníkov ostatých školení, informačných programov spolu

180

Funkčná webová stránka regiónu s priebežnou aktualizáciou

1

Počet komplexných produktov turizmu

16

Počet propagačných materiálov

13 100

Počet novovybudovaných a zrekonštruovaných športových zariadení

1

Dňom 3. 9. 2009 naša MAS
LEV získala tzv. Štatút MAS,
čo ju oprávňuje, rovnako ako
ďalších 28 MAS na Slovensku,
implementovať svoju Integrovanú stratégiu rozvoja územia
(ISRÚ) spolu s finančnou
podporou získanou z Programu
rozvoja vidieka cez os 4 –
Prístup Leader.

MAS tak dostala do rúk
finančný nástroj, ktorým môže
v zmysle pravidiel a usmernení
Počet novovybudovaných a zrekonštruovaných rekreačných zariadení
1
použiť na financovanie projekPočet lôžok v ubytovacích zariadeniach
16
tov konečných príjemcov
Počet domov ponúkajúcich ubytovanie na súkromí
6
z
radov
verejného
Počet nových detských a športových ihrísk
27
i súkromného sektora. I keď sa
nám na začiatku procesov
Počet nových a zrekonštruovaných amfiteátrov
2
zdalo, že finančný objem určePočet priestorov vytvorených a zrekonštruovaných pre spoločenské využitie
22
ný na projekty je nízky, musíPočet podporených klubovní a voľnočasových priestorov
19
me skonštatovať, že v priebehu
Počet stánkov vytvorených na predaj regionálnych produktov
5
roku 2012 je potrebné rozdeliť
ešte 33 % finančných proPočet nových zlepšených služieb pre obyvateľov
4
striedkov. V polovici implePlocha novoupravených verejných plôch
5 018,73 m²
mentačného procesu Vám teda
Počet nových oddychových zón a parkov
19
prinášame v tomto čísle vyhodnotenie plánovaných indikátoPočet zrekonštruovaných a vytvorených mostov a lávok
11
rov v rámci celej integrovanej
Počet obcí s jednotnou úpravou prostredia a zelene
23
stratégie rozvoja územia.
Doteraz sme prostredníctvom našej Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) s názvom LEVočský región – perla
Spiša .......... a sen sa stane skutočnosťou! alokovali 67,20% finančných prostriedkov, vďaka čomu v blízkej budúcnosti dôjde k naplneniu
monitorovacích indikátorov cez realizácie schválených projektov v nasledujúcom sumáre.

Diverzifikácia smerom
k nepoľnohosp. činnostiam
Podpora činnosti v oblasti
vidieckeho CR
Podpora činnosti v oblasti
vidieckeho CR
Vzdelávanie a informovanie
Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
Obnova a rozvoj obcí
Celkom
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Prijaté
ŽoNFP/
schválené
na úrovni
MAS LEV
v EUR

Schválený
príspevok
– podpísané zmluvy
medzi KP
a PPA
v EUR

% ZAZMLUVNENIA

Plánované
alokácie na
jednotlivé
opatrenia
v EUR

% ALOKÁCIE

% plnenia indikátora
počet projektov

Schválené projekty
na úrovni MAS

Indikátor počet
žiadosti o NFP

Názov
opatrenia

Počet podpísaných
zmlúv medzi KP a PPA

STAV ALOKOVANIA FINANČNÝCH ZDROJOV

Legenda:
KP - konečný príjemca
PPA– Pôdohospodárska platobná
agentúra
CR - cestovný ruch
ŽoNFP - žiadosť o nenávratný fin.
príspevok

7

0

0

0

146 067,88

0

0

0

0

18

4

0

22,22

271 268,92

138 237

50,9

0

0

4

4

1

100,0

208 668,40

92 267

44,22

27 165

13,02

9
36

5
42

1
23

55,56

313 002,60
542 537,84

228 049
530655,14

72,86
97,81

41 620
315 540

13,30
58,16

36
110

32
87

9
34

605 138,36
2 086 683,90

412986,73
1402194,8

68,25
67,20

115 348
499 673

19,06
23,95

116,67

88,89
79,09

Odborná exkurzia pre Slovenské MAS v Poľsku
V októbri 2011 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie k našim severným susedom, pod záštitou Národnej siete regionálneho
rozvoja SR a Centrom poľnohospodárskeho poradenstva v Krakove, zameranú na Program rozvoja vidieka Poľska, implementáciu programu Leader a podporu rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky. Zúčastnili sa jej zástupcovia 11 MAS zo SR (medzi
ktorými boli aj 2 zástupcovia MAS LEV).
Mali sme možnosť zhliadnúť mnohé zrealizované projekty a podnetné prezentácie. Určite nielen nás zaujal projekt dovozu
tovaru priamo spotrebiteľovi ... Prezentujúci pridal aj vtip, ako jeho brat išiel zaniesť „balíček od roľníka“ jednej paničke v
meste a po doručení na adresu ho pani poprosila, aby ešte chvíľku počkal a odbehla. O chvíľku s ňou pribehli deti a ona im vraví: „Pozrite deti takto vyzerá naozajstný roľník!“ Na margo tohto vtipu alebo reality, na základe ktorej poľnohospodára vidieť
už len v televízii, je asi načase uvedomiť si význam vlastnej poľnohospodárskej produkcie a potravinovej sebestačnosti.

Ubytovanie na súkromí
- bazén pre hostí

Privítala nás goralská
muzika

Zrevitalizovaný minerálny
prameň Michalina a Štefan

Komplexný turistický
balíček (jazda kočom)

Nápad ?

Agropodnikateľka
(domáca pekáreň)
P.č.

Pohľad z vyhliadkovej
veže z hory sv. Kríža

„Balíček od roľníka“ zdravie priamo
k vám domov od agropodnikateľov

Návšteva stredovekej dediny spojená s ochutnávkou stredovekej
kuchyne (posúchy a bylinkový čaj), prezentácia remesiel.
Sprievodkyňou históriou nám bola bosorka.

Fazuľa na vyše 120
spôsobov

Pestovateľka fazule
v „bylinkovom údolí“

Ponúka ubytovanie
na vidieku

... tradičné domáce špeciality, výrobky
z fazule (napr. aj chlieb)

Zoznam schválených projektov 7. výzvy, PRV SR 2007 - 2013 os 4 LEADER
na úrovni MAS LEV

Žiadateľ

1.

„Krajšie srdce Domaňoviec“

Obec Domaňovce

2.

„Rekonštrukcia schodov“

Obec Bijacovce

3.

„Premostenie Levočského potoka, Ul. Predmestie, Levoča“

Mesto Levoča

4.

„Úprava priestranstva pred domom kultúry – 2. etapa“

Obec Studenec

5.

„Lávky cez potok“

Mesto Spišské Podhradie

6.

„Úprava spevnených plôch v obci Brutovce“

Obec Brutovce

7.

„Revitalizácia centrálneho parku „Tri studničky“ – obce Dravce“

Obec Dravce

8.

„Skrášľujeme si obec“

Obec Dlhé Stráže

9.

„Mariánska hora Levoča - revitalizácia zelene a obnova oddychovej zóny“

Mesto Levoča

10. „Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu“

Centrum prvého kontaktu

11. „Spojme sa pre región“

Mikroregión Podbranisko
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Príklady dobrej praxe v území MAS LEV
„Spoločenská

miestnosť- pre nás občanov ... máme
ciele - máme vôľu“

„Zdravý

spôsob životosprávy
- veľkým aj malým“

OBEC BUGĽOVCE

OBEC DOĽANY

V obci sa každoročne usporadúvajú mnohé akcie, ktoré
sa konajú buď na ihrisku alebo v dome kultúry - futbalový
turnaj žiakov do 15 rokov, stretnutie skautov, preteky
členov dobrovoľného hasičského zboru. Za silnú stránku
tejto malej obce možno považovať kladný prístup samosprávy a obecného zastupiteľstva k rozvojovým aktivitám
v obci.
Prestavba nevyužitých priestorov v kultúrnom dome na
voľnočasové aktivity pre deti a mládež je jedným z dôležitých
opatrení plánu sociálno - hospodárskeho rozvoja. Tento
priestor, ktorý sa cez Leader dovybavil 150 ks stoličiek poslúži mladým aj seniorom a
prinesie svojimi aktivitaStaré zariadenie OcÚ
mi trvalejšie hodnoty
kultúry. A hoci obec
patrí medzi tie s nižším
počtom obyvateľov spopularizujú sa i tu miestne
tradície a posilní sa medziľudská aj medziobecná spolupráca. A my
Nové zariadenie OcÚ
veríme, že to vo významnej miere ovplyvní
aj záujem ľudí, aby ostali na vidieku, čím sa
podporí aj sídelná identita.

Vedenie obce už dlhší čas zápasilo s otázkou rekonštrukcie priestorov kuchyne v kultúrnom dome, ktorá je často
využívaná obyvateľmi pri uskutočňovaní rôznych osláv,
akcií, kultúrno - spoločenských podujatí, posedení venovaných seniorom. Po estetickej a hygienickej stránke sa tieto
priestory stali nevyužiteľné. Podarilo sa vymeniť dvere,
dlažbu, obklady, urobila sa nová omietka (odstránili sa staré
olejové nátery). Nová kuchynka poslúži širokému spektru
stravníkov — napríklad aj seniorom, ktorým uľahčí prístup k
zdravej a pestrej strave. Pre mnohé rodinné posedenia a jubilejné oslavy je prakticky nenahraditeľná. Starostlivosť o kultúrny dom, ktorý je v dobrom technickom stave je zabezpečená. Vzhľadom k vysokéStav pred rekonštrukciou
mu podielu rómskych spoluobčanov v Doľanoch a v
Rožkovciach sme podali
pomocnú ruku aj tejto
marginalizovaj komunite,
kde početnú skupinu tvoria deti do 6 rokov. Ak sa
prejaví vyšší záujem o
stravovanie, tak starosta
Rekonštrukcia
plánuje zamestnať aj novú
pracovnú silu do kuchyne,
čo bude ďalším evidentným prínosom projektu, či
jeho pridanou hodnotou.

„Poďme

sa hrať!“

„ V Granči sa

hráme na detskom ranči “

OBEC KLČOV

OBEC GRANČ - PETROVCE

Možno povedať, že táto dedinka je pokrokovou v širšom kontexte, pretože sa snaží presadzovať viaceré inovatívne prvky a nápady. Klesajúce demografické krivky sa
snaží presmerovať aj výstavbou novej IBV s kvalitnou ponukou služieb pre svojich občanov. Samospráva chce týmto projektom ísť v ústrety hlavne mladým rodinkám s malými deťmi, ponukou vhodného priestoru pre hru, relax a zábavu. V
obci existuje MŠ, ZŠ, základná umelecká škola a tieto môžu
využívať zrevitalizované verejné plochy na mnohé aktivity.
Črtá sa možnosť využitia detského ihriska aj na organizovanie súťaží a vytváranie pozitívneho
vzťahu k športovej
gramotnosti, zdravému spôsobu života ... z aktívnych
detí vyrastú aktívni
dospelí ...

Pôvodné detské ihrisko už dávno prestalo plniť svoj
účel kvôli nefunkčnosti a deficitu herných plôch. Opotrebované prvky ihriska už nevyhovovali normám. Výber
vhodných komponentov sa uskutočnil na základe požiadaviek deti predškolského a školského veku (kolotoč, hojdačky, lavičky). Hojdačky, herná zostava a ostatné produkty sú
kotvené pomocou betónového prefabrikátu. Chceme deťom
poskytnúť možnosť hrou rozvíjať svoju fyzickú zdatnosť, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, stimulovať ich tvorivosť, kreativitu. Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj rešpektovaniu druhých. Vedenie obce v spolupráci so školskými zariadeniami má v pláne usporadúvať na tomto detskom ihrisku súťaže
športového, kreatívneho
a výchovného charakteru, ktoré prispejú inovatívnemu poňatiu života
na dedine.
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Dovoľte sa nám pochváliť

Kráľovské územie LEVA

“Financovanie rozvoja vidieka prístupom Leader“ je publikácia, ktorá vznikla na základe trojročného
vedeckého výskumu realizovaného nielen na pôde MAS LEV, ale skúmaním a komparáciou 15 podporených
miestnych akčných skupín na Slovensku, zároveň aj v porovnaní s inými krajinami EÚ. Vedecké závery sú
potvrdené ako významné najmä tým, že boli obhájené v rámci doktorandského štúdia predsedu MAS LEV,
pričom odzneli vysoko pozitívne hodnotenia zo strany troch oponentov a následne samotnej komisie pôsobiacej na akademickej pôde, keďže sa jedná vôbec o prvé dielo zaoberajúce sa prístupom Leader na Slovensku z hľadiska systému financovania.
„Osobne ma teší, že tieto odborné publikované závery sa stanú podnetom pre ďalší výskum na univerzitách,
či vysokých školách, ale predovšetkým, že boli v praxi vo veľmi krátkom období prijaté kľúčovými osobnosťami zaoberajúcimi sa rozvojom vidieka prístupom Leader, ako inšpirácia pre ďalšie riešenie problematiky, už v súvislosti s prípravou na nové programovacie obdobie po roku 2014. Národná sieť rozvoja vidieka v rámci programu
pripravovanej konferencie, ktorá sa bude konať v decembri, s mojim súhlasom prevzala navrhovanú klasifikáciu miestnych akčných skupín pre prácu vo workshopoch, kde sa diferencovane budeme zaoberať potrebami jednotlivých typov MAS. Verím, že
tá prispeje k budúcej objektívnejšej finančnej podpore, ktorá by mala zohľadňovať viaceré kritériá a najmä variabilitu území
verejno-súkromných partnerstiev. Dnes sú totiž miestne akčné skupiny vzájomne ťažko porovnateľné, avšak pracujú s rovnakým
finančným balíkom určeným na implementáciu stratégie i samotnú prevádzku združení. Napriek tomu, že sa jedná o autorské
dielo, musím sa poďakovať mnohým, ale z hľadiska priestoru chcem v tejto chvíli poďakovať všetkým členom MAS LEV, pretože i vďaka ich činnosti sa naše územie stalo pozitívnym príkladom v rámci prípadovej štúdie, ktorá poukazuje ako je možné
i vo veľmi náročných podmienkach pomerne úspešne zápasiť s financovaním celého programu, i keď..... pred nami je ešte dlhá
cesta!“
Ing. Andrea Hradiská, PhD.
INFO PŘELOUČ: 8.10.2011 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie aktérov vidieka. V rámci neformálneho jednania bol
prezentovaný strategický dokument NS MAS ČR a SR, NSRV ČR a SR k budúcnosti metódy LEADER po roku 2014, prediskutované možnosti spolupráce MAS ČR a SR za podpory národných sietí pre rozvoj vidieka a prezentované príklady dobrej
praxe pri administrácii
projektov metódou LEADER. Zástupcovia sietí pre rozvoj vidieka ČR a SR prejednali rámec budúcej
spolupráce pri podpore projektov na zdieľanie skúseností medzi MAS ČR a SR.
KOMUNIKÉ: Dňa 8.11.2011 sa na pôde MAS Malohont v obci Hrachovo uskutočnil workshop
zástupcov 12 miestnych akčných skupín združených v Národnej Sieti Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS), k problematike súčasného nastavenia Programu rozvoja vidieka v osi 4 Prístup LEADER, s cieľom poukázať na pozitíva a negatíva súvisiace s implementáciou integrovaných stratégií rozvoja územia a s návrhmi a podnetmi pre jeho efektívnejšie nastavenie v novom programovacom období.
Ing. Andrea Hradiská, PhD. - predseda NSS MAS
Stretnutie zástupcov miestnych akčných skupín v Hrachove sme využili i na zasadnutie Predsedníctva NSS MAS. Za
podstatné z tohto stretnutia považujeme dohodu členov predsedníctva, že sa pre flexibilnosť konania vytvoria 3 pracovné skupiny. Jedna skupina sa má venovať problematike informovanosti a publicity NSS MAS, druhá skupina je zameraná na problematiku regionálnej značky. Napokon v skupine, ktorá má na starosti tzv. advokačné aktivity tohto združenia je i Ing. Andrea
Hradiská, PhD., ktorá je zároveň poverená vedením tejto skupiny. Prioritou je presadiť záujmy MAS na
Slovensku pre korektnejšie podmienky výberu a podpory miestnych akčných skupín a kvalitnejšie
nastavenie programu Leader v budúcom programovacom období, samozrejme v zmysle zverejnenej
línie, ktorá je predstavená v rámci Spoločnej pôdohospodárskej politiky krajín EÚ po roku 2014.
INFO - KONFERENCIA OLŠAVICA: 23. 11. 2001 sa v území MAS LEV v obci Oľšavica pod organizačnou záštitou
prešovského pracoviska NSRV konala regionálna konferencia určená nielen existujúcim podporeným MAS nášho kraja, ale i
zástupcom verejno-súkromných partnerstiev, ktoré zatiaľ nemali možnosť vyskúšať si realizáciu svojich integrovaných stratégií
s finančnou podporou. Zástupcovia MAS LEV vystúpili a odprezentovali nielen svoje skúsenosti s implementáciou programu
Leader, ale najmä otvorili problematiku požiadavky vyhodnotenia MAS a ich vzájomnej komparácie.
INFO - KONFERENCIA SENEC: V dňoch 13. – 14. 12. 2011 sa bude konať už tretí ročník medzinárodnej konferencie
venovanej predovšetkým miestnym akčným skupinám, pričom i MAS LEV v zastúpení svojho predsedu bude prezentovať svoj
pohľad na „Financovanie rozvoja vidieka – diferencovaný prístup k podpore MAS“.
Výsledky súťaže Poznáte svoj región? Správne odpovede z čísla 4: Domaňovce, Harakovce, Levoča, Poľanovce,
Olšavica. Víťazkou sa stala pani G. Hudáková, Levoča. Srdečne blahoželáme.
NOVÁ SÚŤAŽ: Pošlite nám fotografiu najzaujímavejšieho „výrobku“ od zručného človeka. Čo Vám padlo do oka,
alebo si našlo miesto vo vašom srdci. Odpovede (fotky - kontakt na autora) posielajte na e-mail: malecova@maslev.sk
KONTAKT: OZ MAS LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, tel.: + 421 53 4699 066, + 421 53 4699 065,
www.maslev.sk, © Počet výtlačkov: 5000 ks, Nepredajné
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