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Zdá sa, akoby to bolo včera, keď som
uvažovala nad minuloročným vianočným
číslom úvodníka. A už opäť sa rok strieda
s tým novým.
Niečo sa zmenilo? Určite. Pozrite sa vo svojich
obciach ako menia svoju tvár, ako sa dáva cez
projekty obcí, ale i prostredníctvom projektov
spolupráce príležitosť mladosti, no i múdrosti
staršej generácie. Veci sa dejú procesne a teda
pomaly. Napriek tomu akosi prirýchlo. Pripravuje sa nové programovacie obdobie. Leader
sa mení na CLLD (komunitne vedený miestny
rozvoj), integrovanosť sa zavádza nielen
v obciach ale i v mestách. Príliš veľa nových
pojmov....?? Nemusíme všetkému rozumieť.
Stačí, ak čo len raz prekročíme svoj tieň, tým,
že dokážeme iným – možno úplne cudzím
ľuďom, urobiť niečo navyše. A to nielen počas
vianočných sviatkov.
Zažili sme mnoho podnetov, nových nápadov,
myšlienok, ktoré ste nám priniesli, zverili ste
sa nám so svojimi nápadmi, ktoré ste si doteraz
ponechávali len pre seba. Dali ste nám dôveru.
Zapísali sme si nové kontakty, vytvorili
priestor pre nové priateľstvá, či obchodné
vzťahy. S každou informáciou, ktorá sa k nám
dostala sme dôverne, no s nadšením pracovali
a ďalej pracujeme, ako náhle príde jej miesto
v procese, prizývame Vás doň. Najnovšie
prosíme gazdinky, či nadšených kuchárov,
ktorí varia tradičné jedlá, aby sa so svojimi
skúsenosťami, receptúrou, či dokonca fotografiou pridali k tým, ktorí vytvoria spoločnú
hodnotnú publikáciu o jedlách našich predkov,
aby sme ich zachovali pre budúce generácie.
Rovnako vyzývame tých, ktorí v rámci vianočného upratovania našli „haraburdie“, ktoré už
v dome, či pivniciach nechcú, zato však majú
svoju históriu... a to pre účely zriaďovania
múzea...
Som ekonóm a mnohí z nášho oboru sa opierajú o slová uznávaného ekonóma Adama
Smitha, že každý človek je egoista a plní si
predovšetkým svoje želania a túžby. Plne sa
s tým stotožňujem.

Egoizmus však môže vyznievať, ako
nechcená vlastnosť...Dokonca mnohými zaznávaná, z egoizmu totiž môže vyvierať závisť až
nenávisť. Najmä ak svojimi schopnosťami
akosi nevieme naplniť to, po čom túžime. Ale
čo ak spojíme ego nás všetkých? Myslím, že
potom dokážeme naplniť víziu nášho územia
o rozvoji, o tom, že každý si tu nájde svoje
miesto, že lokálna ekonomika bude dostatočným pilierom pred búrkou, ktorá prichádza
v podobe nezamestnanosti, vysokej inflácie,
potravinovej, či inej krízy .... a zároveň si
splníme svoje predstavy o vlastnom živote.
Nech závisť, či nenávisť premení sa
v novom roku na túžbu byť priamo pri dianí.
Veď čo môže byť krajšie ako byť súčasťou
všetkých zmien, ktoré sa dejú. Stačí len málo,
trochu viac chcieť. Pripravujeme sa navštíviť
Vás v obciach preto, aby sme si vypočuli čo
potrebujete riešiť, či chcete zmeniť... my sa
pokúsime premeniť to opäť na dlhodobú stratégiu, ktorou veríme, že podporíme tentokrát
nielen samosprávy, ale i Vás remeselníkov,
drobných živnostníkov, či združenia. Dôležité
však je, aby ste boli aktívni, nielen kritickí.
Tešíme sa na Vás pri tvorbe plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja najprv vo Vašich
obciach, ktoré budú podkladom pre spoločnú
stratégiu nového programovacieho obdobia.
Verím, že dnes už nemusíme presviedčať, že
Leader sa oplatí, že je nástrojom, ktorý územiu
prináša ovocie. Dnes skôr dúfam, že sa stretneme a budeme konštruktívni pri nastavení nových cieľov, samozrejme v zmysle rámcov,
ktoré nám budú dovolené na národnej úrovni.
Prajem Vám v Novom roku 2013 len to
najzaujímavejšie, nech každý dosiahne to, po
čom túži... Ako sa však často hovorí a píše,
pozor na to, čo si želáte. Môže sa to
skutočne i splniť .
Ing. Andrea Hradiská PhD.

Spolupráca sietí

V dňoch 26. – 28.
novembra 2012
sa pod záštitou
Národnej Siete
Slovenských Miestnych
Akčných Skupín
uskutočnil seminár
s medzinárodnou účasťou
pod názvom
„Vidiek v súčasnosti
a vidiek v roku 2020“,
ktorý sa konal
v stredisku Kaskády
na juhozápade
Slovenska.

Počas troch dní
účastníci mali možnosť
vidieť región, príklady
zrealizovaných projektov na území MAS Stará Čierna voda a MAS
Dudváh,
ochutnávať
miestne špeciality hostiteľov, odborne sa vzdelať v rámci seminárových blokov a taktiež zúčastniť sa workshopu, ktorý moderovala Ing. A. Hradiská, PhD. Prezentačný priestor dostali v
troch blokoch zástupcovia ELARDu, NS
MAS ČR, NSRV, MAS zo
Slovenska i zahraničia, ktorí
sa pochválili projektmi spolupráce. Závery z workshopu,
ktorý facilitovala Ing. Tvrdoňová sa stali východiskovým
materiálom pre ďalšie aktivity v Mojmírovciach.

Všetci účastníci seminára pozitívne
ohodnotili odbornú i organizačnú stránku
medzinárodného seminára, čo nás
nesmierne teší. Z hľadiska výberu tém
a ich obsahu ho
označili ako veľmi
prínosný
s možnosťou využitia nadobudnutých
poznatkov vo svojej
ďalšej práci.
Zdroj: www.nssmas.sk

Konferencia v Mojmírovciach - príprava miestnych akčných skupín
(MAS) a verejno-súkromných partnerstiev (VSP)
na nové programovacie obdobie 2014 - 2020

„Vkladajte pozitívne myšlienky
ako zrnká do úrodnej pôdy
svojho ducha a
dočkáte sa veľkolepej úrody.“
(anonym)

V dňoch 12. -14.
decembra 2012 sa pod
vedením Národnej siete
rozvoja vidieka SR a
záštitou Ministerstva
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR
uskutočnila medzinárodná
konferencia
s workshopom pod
názvom „Spojme sa pre
rozvoj vidieka“, ktorá sa
konala v Kaštieli Mojmírovce a bola pre mnohých
aktérov úspešným
pokračovaním hore
spomenutého seminára.
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Hlavnými témami konferencie bol Program rozvoja vidieka v novom programovom
období 2014–2020, budovanie nadnárodnej spolupráce, príklady dobrej praxe, iniciatíva
Leader a jej budúcnosť na Slovensku.
Motiváciou pre založenie VSP nie je iba možnosť získania peňazí, ale predovšetkým
pocit potreby spolupráce. Značnou inšpiráciou pre ich vznik sú skúsenosti iných VSP
a MAS v okolí. Často však chýba reálna predstava o tom, „čo nás čaká“ a koľko času
proces bude trvať. Platí pravidlo, že väčšinu vecí riešia najmä starostovia alebo zamestnanci samosprávy. Aj keď na internete je veľké množstvo informácií, stráca sa prehľad,
pretože niektoré sú veľmi špecifické a záujemcovia nie sú zorientovaní v problematike,
názvoch – informácií je až prebytok a ťažko sa vyberajú tie podstatné.
Návrhy nevyhnutné na dobrú prípravu MAS a VSP:

šírenie informácií zo strany riadiaceho orgánu (semináre, tréningy),

podpora prípravy MAS/VSP z rôznych zdrojov financovania vo výške cca 40 000
EUR na 1 MAS/VSP,

uplatnenie rôzneho prístupu k príprave MAS/VSP s rôznymi skúsenosťami,

uplatniť obidva druhy podpory na prípravu MAS/VSP a stratégií tak, ako je to uvedené v Nariadení o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV pre obdobie
2014 - 2020:
1) budovanie kapacít a podpora malých pilotných projektov pre VSP, ktoré nerealizovali prístup Leader (2007 - 2013),
2) budovanie kapacít, odborné vzdelávanie a vytváranie sietí s cieľom pripraviť
a realizovať stratégiu miestneho rozvoja,


uplatnenie diferencovaného prístupu aj v následnej podpore stratégií, aj na základe
hodnotenia MAS/VSP.
Siete sa dohodli, že sa budú striedať pri organizovaní aktivít v procesoch
rozvoja vidieka.
Zdroj: www.nsrv.sk

Spôsoby ako riešiť rozvoj lokálnej ekonomiky
Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR (2012)

Zdroj: www.upsvar.sk

Lokálny ekonomický rozvoj je súbor rozmanitých
činností a aktivít snažiacich sa čeliť týmto výzvam
doby. Môžeme ho vnímať veľmi široko:
1) snaží sa napríklad o zlepšovanie životnej úrovne,
2) hromadenie bohatstva,
3) minimalizovanie miery nezamestnanosti...
Vždy však v sebe nesie určité národné, regionálne
a lokálne špecifiká. Je zvyčajne realizovaný v priestore
definovanom ako funkčný región. Svojim rozsahom
zvyčajne presahuje dimenziu jednej obce
(samosprávy). Aplikáciou na naše podmienky - je to
napríklad aj územie MAS LEV. To znamená vzájomne
si pomáhať v rozvoji napr. spolupráca susedných obcí,
či miest. Je to príležitosť pre každého - ako sa s
touto výzvou popasuje. Rovnako platí, že sa jedná o
dlhodobý a nepretržitý proces. Veľmi často sa považuje za nosnú činnosť, ktorá musí byť uskutočnená - budovanie miestnych kapacít. Tie majú umožniť adekvátnu reakciu na celkové trendy vývoja, predovšetkým na
tvorbu nových podnikateľských subjektov, nových a
lepších pracovných miest.

Dôvodov, prečo je potrebné venovať intenzívnu pozornosť miestnemu rozvoju je pomerne veľa: zmena postavenia jednotlivých odvetví, rozmach služieb, expanzia podnikateľských služieb, meniaca sa
štruktúra priemyslu a technologické inovácie, redukcia zamestnanosti
v priemysle, obmedzené zdroje verejných financií (z verejných zdrojov sa nedajú financovať všetky potreby verejného sektoru), obmedzené kompetencie, finančné zdroje a kapacity miestnych samospráv,
nedostatočné rozpočty obcí, pomalá decentralizácia kompetencií, nedostatočné odborné kapacity, potreba riešiť problémy životného prostredia nahromadené z minulosti, sociálno-demografické zmeny (veľa
mladých je nezamestnaných, populačný tlak v niektorých lokalitách),
otázka kvality života a veľa, veľa iného.
Miera evidovanej nezamestnanosti koncom roka 2012 v okrese
Levoča bola 20,69 %, pričom stav voľných pracovných miest
bol v danom období v okrese Levoča nulový
(okres Poprad - 5 voľných pracovných miest).
Jedným zo spôsobov ako riešiť lokálny rozvoj sú snahy miestnej
úrovne konať. Aktívni predstavitelia miestnej samosprávy sa
nechcú len tak pozerať na stagnáciu, či úpadok ich lokalít, chcú
situáciu zmeniť, a to k lepšiemu.
„Problematika financovania rozvoja vidieka je vysoko aktuálna.
Doposiaľ nie je jednotný názor na pojem vidiek, no i napriek tomu
krajiny EÚ boli schopné zhodnúť sa na spoločnej poľnohospodárskej
politike pre roky 2007 – 2013 a zadefinovať jednak strategické usmernenia, aj finančné rámce pre jeho spoločný rozvoj. Ku koncu programovacieho obdobia môžem skonštatovať, že sa potvrdila náročnosť
implementácie viacúrovňového programu Leader, osobitne
v podmienkach SR, ktorý považujem za inovatívnu formu finančnej
podpory vidieckych území. Za podstatné považujem, aby riadiaci
orgán uplatňoval dobré skúsenosti s dlhoročnou aplikáciou prístupu
Leader v iných krajinách EÚ, čím by neopakoval nedostatky, ktorými
už iné krajiny prešli.“
Ing. A. Hradiská PhD.

Správnou cestou vedúcou k úspešnému miestnemu rozvoju je efektívna spolupráca všetkých aktérov, z rôznych
prostredí, to znamená budovanie sietí.

NIE kráteniu výdavkov pre vidiek!
V Bruseli sa
koncom
roka
2012
konala
schôdza ELARDu, kde sa pozornosť venovala predovšetkým
negatívnym dopadom návrhu multifinančného rámca pre budúci rok a návrhu dohody EÚ rozpočtu pre roky 2014 –
2020 , ktorý navrhol prezident EÚ Herman van Rompuy.
Tento rozpočet totiž kráti výdavky Piliera II, čo bude mať
za následok pokles životnej úrovne miliónov Európskych
občanov žijúcich vo vidieckych územiach. ELARD považuje
za veľkú strategickú chybu skresanie rozpočtu na Rozvoj
vidieka o 9,3% práve v čase hlbokej ekonomickej krízy, kedy
sme svedkami alarmujúceho zvyšovania nezamestnanosti.
Vidiecke územia pokrývajú až 91% územia únie, pričom
v ňom žije viac než 56% populácie.
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ELARD tvrdí, že vo svetle súčasnej ponurej finančnej reality, majú práve vidiecke územia potenciál stať sa centrom
udržiavania ekonomického rastu, inovácií a vytvárania pracovných miest. Za posledných 20 rokov je preukázané, že
práve
LEADER a poctivá práca MASiek si dokázala tieto
ciele nielen udržať, ale ich aj rozšíriť.
Hoci poľnohospodárstvo stále ostáva jedným zo základov
vidieckej ekonomiky v zachovaní produkcie naprieč EÚ, je
potrebné si uvedomiť, že zároveň treba vziať do úvahy dôležitosť diverzifikácie vidieckej ekonomiky a rovnako podporovať ostatný priemysel, ktorý môže byť často krát oveľa dôležitejší pre miestnu ekonomiku a vytvárania pracovných miest,
než poľnohospodárstvo.
Z týchto dôvodov ELARD vyzýva hlavy štátu neschváliť
návrh Prezidenta EÚ a nezabudnúť na dôležitosť Vidieckeho
rozvoja, ako nástroja schopného zmierniť bremeno Európskych občanov, vyplývajúce z ekonomickej krízy, cez
udržateľný a integrovaný miestny rozvoj.
Zdroj: Tlačová správa 10.12.2012, Brusel

Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša
Neoddeliteľnou súčasťou dodržiavania kultúrnych tradícií je aj gastronómia. Dve miestne akčné skupiny
MAS LEV a MAS Horný Liptov
pr i pra vi l i pr oj ekt spol upr á ce
o dodržiavaní gastronomických zvykov na svojom území, aby si ľudia
uvedomili význam a hodnotu tradícií
aj vo varení.

Touto cestou by sme chceli
vyzvať všetkých, ktorí
disponujú receptami tradičných
jedál a chcú sa spolupodieľať
na vydaní kuchárskej knihy,
aby nám svoje recepty
s postupmi prípravy jedál alebo
nápojov zasielali na e-mail:
malecova@maslev.sk,
zatelefonovali na telefónne
číslo 053/4699 065 prípadne
sa zastavili priamo u nás
v kancelárii MAS LEV.

Chceme poukázať na dávny spôsob stravovania, ktorý je možné
využiť pre odvetvie cestovného ruchu. Tradičná strava je totiž veľakrát
dobrým motívom pre návštevníkov a zaujímavý gastronomický zážitok sa môže stať významným dôvodom pre návrat do určitej lokality.
Tradičná strava je nielen kultúrnym dedičstvom, ale môže sa stať aj
konkurenčnou výhodou, pretože pre ten ktorý región, či národ sa stáva výnimočnou a
jedinečnou. Tieto vlastnosti môžu gastronomické zariadenia vhodne využívať
a zvýrazniť tak svoje postavenie na trhu.
Projekt je venovaný pôvodu a spôsobu prípravy jedál a nápojov podľa tradičných
originálnych receptúr, či zážitkovým spôsobom aj tradičnému stolovaniu.
Cieľom projektu je prispieť k zachovaniu tradícií v stravovaní, motivovaniu
obyvateľov Spiša a Liptova a k využívaniu tradičného potenciálu v rozvoji gastronomických služieb v cestovnom ruchu. Projektom chcú masky priblížiť tradičnú kuchyňu aj mladším generáciám a preto výstupom bude nielen kuchárska kniha s 50-timi
tradičnými spišskými a liptovskými receptami a postupmi na ich výrobu, ale aj
príprava video kuchárky.
Okrem toho sa v rámci projektu zrealizujú aj prezentačné stretnutia na Spiši a na
Liptove.
„Ako sa naši starí rodičia stravovali na Liptove?“
„Aby v hrnci neostalo a očiam i žalúdku ulahodilo, tak sa
na Spiši vždy varilo“.

Priestor pre ľudovú izbu pred rekonštrukciou

V neposlednom rade je potrebné
spomenúť, že v rámci plnenia cieľov bude zriadená
izba ľudovej kultúry v priestoroch časti nevyužitej
budovy v obci Bijacovce, kde sa v závere projektu
uskutoční slávnostné ukončenie projektu s verejnou
prezentáciou kuchárskej knihy a videokuchárky.

Ďakujeme Vám.

Izba ľudovej kultúry Nemešany

Izbou ľudovej kultúry a remesiel sa môže pochváliť už jedna „maskárska“ obec
Nemešany, ktorá láka nejedného návštevníka nielen krásnym prírodným prostredím,
ale aj prípravou tradičných
Tu sa uskutoční aj februárový
špecialít ako sú napríklad poworkshop otvorený každému záujemcovi.
chúťky zo zemiakov (placky,
Sledujte informácie na našej webstránke.
pirohy, halušky ...).

Chceme vyzvať všetkých, ktorí budú robiť vianočné upratovanie, či
aj iné a chystajú sa zbaviť „harabúrd“, ktoré majú charakter tradičných nástrojov, ktoré používali naši starí rodičia a prarodičia, aby ich
priniesli do kancelárie MAS LEV, prípadne priamo starostovi obce
Bijacovce.
Verím, že spoločnými silami sa podarí vytvoriť maličké múzeum
ľudových tradícií aj v Bijacovciach.
Videli sme prezentáciu tradičnej
poľskej kuchyne priamo na
otvorenom ohni, príprava jedál a
ukážky stredovekých
remesiel návštevníkom na hore
Svätého kríža, spojenú
s ochutnávkou špecialít.
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Kde bolo, tam bolo.... A dnes už naozaj je
Náš kraj je nesmierne bohatý na prírodne skvosty, nádherné pohoria a
neživé poklady prírody. Podporou propagácie územia v oblasti rozvoja
vidieckeho cestovného ruchu, stimulujeme jeho rozvoj, čím podáme pomocnú ruku vidieckej ekonomike a podnikateľom pôsobiacim v danej
oblasti (vidiecka turistika, agroturistika).
Zapojením dobrovoľníkov a turistického klubu do realizácie projektu sa posilnila
spolupráca medzi rôznymi „zanietencami v oblasti turizmu“ pôsobiacimi v regióne.
Turistický klub zabezpečil vyčistenie oboch chodníkov a ich estetickú údržbu, aby
po osadení nových značení mal požadovanú technickú úroveň.
Veríme, že tieto
novoznačené trasy
Vás prevedú
zákutiami s nádhernými výhľadmi a
miestami, ktoré by boli
inak pre bežného
turistu
nedostupné.

Obnova turistického chodníka a značenia peších trás a cyklotrás
Väčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami.
Majú červenú, modrú, zelenú alebo žltú farbu.
Okrajové pásy sú biele, aby zvýraznili farebnú časť.
Farebnosť značiek má určitý význam:
Červené značky označujú významné turistické trasy, diaľkové či hrebeňové. Vedú niekoľkými
pohoriami a niekedy zachádzajú až do zahraničia.
Modré značky vedú tiež dôležitými turistickými trasami, avšak prechádzajú len jedným pohorím.
Žlté značky označujú sa nimi jednoduchšie trasy, ktoré nadväzujú na dôležité chodníky. Nachádzajú sa hlavne v okolí
miest a obcí.
Zelené značky označujú sa nimi hlavne nástupové turistické chodníky, napr. z dolín na hrebene.

Propagačná brožúra
Ide o propagačný materiál
venovaný peším trasám a
cyklotrasám v MAS LEV,
s dôrazom na najnovšie
obnovené.
Interaktívne DVD je zamerané na propagáciu zdrojov a spoločenských
podujatí v rámci projektu spolupráce pod názvom „Kde bolo, tam bolo....“.
Predstavuje obce MAS LEV z trošku iného pohľadu ako je len fungujúca samospráva. Ukážky
krásnych zákutí v malebných obciach, ale i ľudský potenciál sa touto formou priblížia aj širšej
verejnosti.
Nájdete na www.maslev.sk alebo v kancelárii MAS.

Propagačné DVD
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Nové žiadosti o finančný príspevok
Kancelária Občianskeho združenia MAS LEV, o.z.
prijala posledné októbrové dni tohto roku 25 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok, ktoré žiadatelia podali v rámci 8. kola výziev pre opatrenia 3.4.1. Základné
služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2, Obnova a rozvoj
obcí, 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť B a 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4.
Po administratívnej kontrole prijatých projektov prebehlo následne dňa 19.11.2012 v kancelárii
MAS ich hodnotenie. Všetkých 25 žiadostí bolo na úrovni MAS-ky schválených a podporených. Začiatkom decembra 2012 boli odoslané do Bratislavy na Pôdohospodársku platobnú agentúru.
P. č.

Zoznam schválených projektov na úrovni OZ MAS LEV

Žiadateľ

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
1.

Súzvuk poézie prostredia spoločenskej sály a melódie tradícií - modernizácia zariadenia
kultúrneho domu v obci Bijacovce

Obec Bijacovce

2.

Klub pre mládež - s nohami na zemi a hlavou v oblakoch

Obec Bugľovce

3.

Rekonštrukcia vstupnej haly so schodiskom a chodbou

Obec Dravce

4.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome

Obec Dravce

5.

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Jablonov

Obec Jablonov

6.

Modernizácia kultúrneho centra

Obec Kurimany

7.

Vybavenie kultúrneho domu

Obec Klčov

8.

Basketbalové ihrisko, Sídlisko pri prameni, Levoča, parc. č. 1528

Mesto Levoča

9.
10.
11.
12.

Zatraktívnenie priestorov obce Uloža - podpora spoločenských, kultúrnych a
voľnočasových aktivít
Rekonštrukcia verejných sociálno - hygienických zariadení v interiéri obecného úradu
Nižné Repaše
Úprava a modernizácia obecných priestorov pre voľnočasové aktivity mládeže v obci
Dlhé Stráže
Modernizácia centra pre kultúrny a spoločenský život obyvateľov vidieka.

Obec Uloža
Obec Nižné Repaše
Obec Dlhé Stráže
Obec Torysky

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
13.

Výstavba oddychového "námestíčka" v obci Bijacovce

Obec Bijacovce

14.

Krajšia tvár pre obec Nemešany

Obec Nemešany

15.

Nové šaty pre Kurimany

Obec Kurimany

16.

Stavebné úpravy mosta pri OcÚ v obci Korytné 14

Obec Korytné

17.

Revitalizácia centra obce Pongrácovce

Obec Pongrácovce

18.

Vychutnajte si atmosféru nášho námestia

Mesto Spišské Podhradie

19.

Úprava priestranstva pred domom kultúry - 3. etapa

Obec Studenec

Opatrenie 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť B
20.

Turistický audio sprievodca obcí regiónu MAS LEV pre GPS zariadenia

Združenie Feman

21.

Turistický sprievodca po Levočských vrchoch s 3D zobrazením a GPS navigáciou

Združenie turizmu

22.

Prezentácia služieb turizmu regiónu MAS LEV

Združenie turizmu

Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
23.

Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu .... cez oživenie cestovného ruchu

24.

Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu

25.

Ekologické
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poľnohospodárstvo a predaj z dvora

Centrum prvého kontaktu
Levoča
Centrum prvého kontaktu
Levoča
EKOTREND Slovakia

Ďalšie príklady dobrej praxe v území MAS LEV
„Centrálny park - Tri studničky“

„Cvičím, cvičíš, cvičíme“

OBEC DRAVCE

OBEC BIJACOVCE

Verejné priestranstvo bolo
a je z funkčného hľadiska
využívané nielen obyvateľmi,
ale aj návštevníkmi obce,
keďže sa nachádza oproti
historickému kostolu.
Na ojedinelej atmosfére
parku sa podieľajú aj tri studne s ručnými pumpami, zachované z minulosti (odtiaľ aj
názov). Výmenou prvkov
drobnej architektúry a komunikačného systému pre peších, rekonštrukciou parkovej
nelesnej drevinovej vegetácie
sa podarilo prinavrátiť oddychovú zónu do centrálnej
časti obce a pozdvihnúť estetický výzor.
Druhá etapa úprav parku
bude dotvorená oplotením,
ktoré bude tvarovo a farebne
ladiť s prostredím.

„Revitalizácia a skrášlenie centrálnej zóny
obce Ordzovany“
OBEC ORDZOVANY
Táto malinká obec, sídliaca pod Spišským hradom, si zaumienila zatraktívniť pre svojich občanov i návštevníkov nevyužívaný priestor. Jeho skultivovaním a následným vytvorením oddychovej zóny v časti zanedbaného vodného prameňa
centra obce sa vytvorilo príjemné miestečko oddychu a rekreácie.
Ide o vodný zdroj ľudovo nazývaný „četerňa“, ktorý je
napojený na verejný vodovod. Tento zdroj sa inak volá
„Prameň sv. Juliany“, pričom bol nevyužitý, v úplne neupravenom stave. Voľne odtekal do obecného potoka a kvalita
vody pritom zodpovedala parametrom pitnej vody. Potreba
realizácie projektu vyplynula z pribúdajúcej populácie obce,
kde sa ľudia z okolitých miest sťahujú zo stresového prostredia mesta do vidieckej pohody obce, t.j. malá obec vytvára
prostredie, kde sa obyvatelia môžu stretnúť, porozprávať,
pričom vznikajú dobré nápady na
spoločné akcie a podujatia, čím
ožíva kultúrny a spoločenský život.
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Už aj bijacovská mládež sa má kde stretávať a športovo
vyžiť. Zrealizovaním jednotlivých úloh projektu obec dobudovala atraktívnejšie prostredie, ktoré pôsobí usporiadane
a harmonicky. Vytvorili sa tak lepšie podmienky pre oddych,
šport a kultúru v obci. Deťom a mládeži sa predostrel nový
pohľad a nové inšpirujúce možnosti, ako príjemnejšie, pestrejšie a najmä zdravšie využiť svoj voľný čas. Posilnila sa tým aj
podpora spolupráce medzi subjektmi v obci, zvýšila sa participácia obyvateľov na zveľaďovaní majetku obce, ktorý slúži
na uspokojenie ich potrieb.
Teší nás, že priestor pre mladých využívajú okrem detí aj dospelí, ktorí v sebe možno znovuobjavia športové sklony, a tak
budú viesť k tomu aj svojich potomkov.

„Naučme sa pri oddychu“
OBEC OLŠAVICA
Veľa verejných plôch, hlavne v
okrajových častiach malých obcí,
nepatrí medzi lákadla nielen pre
turistov, ale aj domácich obyvateľov. Zámerom tejto realizácie bolo
zrekultivovať zanedbané verejné
priestranstvo (aj krásnu studničku)
a ich sprístupnenie všetkým občanom, návštevníkom a turistom obce
Olšavica.
Nová oddychová zóna však ponúka atraktívny priestor na
stretávanie, relax, zábavu, ale aj motivačné vzdelávanie.
V blízkosti sa totiž nachádza skalka s množstvom skalničiek
a trvaliek, ktorá dotvára a skrášľuje celé priestranstvo
a zároveň slúži aj k vizuálnemu učeniu spoznávania rastlín,
pretože raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Táto inovatívna
forma spoznávania flóry bude rozšírená o poznávanie živočíchov žijúcich vo vode, o tematický blok dôležitosti a úlohe
vody v prírode, starostlivosti o životné prostredie.
Je inšpiráciou i pre
školy, ktoré vedú svojich
žiakov k poznaniu a láske k prírode interaktívnou formou.

Informácie zo sveta a z domova (OZ MAS LEV)
NSS MAS sa 25. septembra 2012 stala členom Európskeho LEADER združenia pre rozvoj vidieka (ELARD),
ktoré v súčasnosti zastupuje viac ako 800 miestnych akčných skupín z 21 krajín EÚ. Stalo sa tak počas 5.
zasadnutia Rady ELARD konanej v Marseille, ktorého sa za NSS MAS zúčastnila Petra Šupáková, manažérka
MAS Vršatec.
Čo nové v ELARDE?


Novým viceprezidentským štátom sa stali Česká republika a Dánsko,
s výraznou prevahou hlasov vyhrala ČR, ktorú bude zastupovať Radim Sršeň ako
zástupca NS MAS ČR.

Padol návrh na obsadenie dvoch viceprezidentov, kvôli stále sa zväčšujúcej agende, tento
návrh prešiel a teda takým „menším“ viceprezidentom bude aj Dánsko.

Predvianočný týždeň bol venovaný školeniam členov MAS LEV. Informácie smerovali k zástupcom obcí, poslancom, pracovníkom úradov a ďalším aktérom. Hlavnou
témou bol Súčasný Leader a jeho budúcnosť
v podobe CLLD (komunitne vedeného
miestneho rozvoja) - nástroj pre vidiek i pre
mestá, o postoji NSS MAS k danej problematike. Rovnako sa zúčastnení dozvedeli
o možnostiach 9. kola zverejnenej výzvy
pre jednotlivé opatrenia, pozreli si prezentáciu OZ MAS LEV smerom k externému prostrediu (DVD o území) a získali taktiež
veľa iných potrebných informácií. Zasadol Monitorovací výbor (19.12.2012) a zasadne Revízna komisia (28.12.2012).
Projekt spolupráce: Vizitky Liptova a Spiša
29.12.2012 sa zástupcovia kancelárie MAS LEV stretnú so svojimi partnermi z Liptova v rámci
Liptov
aktivity VIANOCE V LIPTOVE, v múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Predvedú nám ukážky
prípravy tradičnej vianočnej polievky - Kyseľ a kysnutých koláčov, veríme, že si pochutíme
na ochutnávke vianočných jedál z Liptova. Spiš bude prezentovaný na podujatí chutnými, kysnutými koláčmi z obce Dúbrava
s
rozmanitými plnkami - orechy, mak, tvaroh, škvarkové
pagáče. Popri ochutnávke si ľudia budú môcť vziať propagačný
materiál, pozrieť baner a potešiť sa receptami tradičných
spišských špecialít (džatky z Brutoviec, haruľa, beluše, začurka) a liptovských - polievky
Kyseľ, koláč Kabáč (s bryndzou) a Meteník (s kyslou kapustou), ktoré sme pre nich pripravili
vo forme vytlačených receptov. Predstavili sme i tieto tradičné recepty.
Koláče zo Spiša

MAS LEV priblíži banícku a poľnohospodársku históriu
V súčasnosti MAS LEV čaká na zverejnenie výzvy projektov spolupráce. V zásuvke máme pripravený projekt s názvom „Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“, ktorého
cieľom je prostredníctvom interpretácie baníckej histórie v ČR (MAS Rýmařovsko), obdobne
poľnohospodárskej histórie u nás, zapojiť domácich obyvateľov do ich budúceho rozvoja.
Vedomosti o pokladoch našich predkoch umožnia spoznať obyvateľom ich korene.
NOVÁ SÚŤAŽ: O pohľad na aké
obce ide? Odpoveď (3 názvy obcí)
zašlite na: 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,
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