Vážený spoluobčania,
rád by som Vám ako štatutárny zástupca predstavil neziskové občianske združenie “Miestna akčnú skupinu
SKALA (ďalej len MAS SKALA, o.z) a zároveň Vás oboznámil s jej zameraním, hlavnými prínosmi pre náš región
a taktiež s jej plánovanou činnosťou v najbližšom období pre rok 2018.
Občianske združenie MAS SKALA, .o.z. (ďalej len MAS) so sídlom: 082 33 Chminianska Nová Ves 32,
vzniklo dňa 18.12.2013 na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-429 00 v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v nadväznosti na pravidlá pre
poskytovanie dotácií v rámci prístupu Leader a PRV SR 2014-2020. Na základe doručeného Rozhodnutia
o schválení stratégie miestneho rozvoja bol dňa 20.11.2017 nášmu občianskemu združeniu udelený štatút
MAS, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2017
Na zabezpečenie realizácie plynulého chodu MAS a realizácie potrebných aktivít súvisiacich
s napĺňaním stratégie CLLD bola v tejto súvislosti zriadená „Kancelária MAS SKALA, o.z.“ so sídlom na adrese:
Kancelária MAS SKALA, o.z.
Polyfunkčný objekt
Široké 353
082 37 Široké
Kancelária zároveň poskytuje informačné a poradensko-konzultačné služby pre členov MAS, ako aj pre širokú
verejnosť. Konzultačné hodiny pre členov MAS SKALA sú určené každú stredu od 09.00. do 16.00. hod. Bližšie
informácie o kontaktoch na zamestnancov MAS SKALA, činnosti o.z., členskej základni, pripravovaných
aktivitách, aktuálne zverejnených výzvach a podujatiach budú zverejnené a pravidelne aktualizované na
webovej stránke MAS SKALA, o.z.. ktorá bude v najbližších dňoch spustená, o čom Vás samozrejme budeme
informovať emailom.
MAS SKALA, o.z. je združením obcí, podnikateľských subjektov a aktívnych občanov na danom území.

Naše územie tvoria tieto obce: Široké, Chminianske Jakubovany, Ovčie, Hrabkov, Krížovany, Chmiňany,
Chminianska Nová Ves, Ondrašovce, Víťaz, Kojatice, Malý Šariš a Župčany, nachádzajúcich sa na Východnom
Slovensku, spadajúcich pod Prešovský samosprávny kraj a rozprestiera sa v okrese Prešov.
Využitím miestneho potencionálu sme sa rozhodli pomôcť rozvoju územia a skvalitneniu života na
vidieku obyvateľom, ktorí žijú, pracujú a podnikajú na našom území. Strategickým cieľom je zvýšiť kvalitu
života na území MAS SKALA, o.z. prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, dobudovaním
infraštruktúry, zachovaním prírodného a kultúrneho bohatstva, zlepšením kvality sociálnych služieb a
životného prostredia prostredníctvom využitia miestneho potenciálu.
Na základe Rozhodnutia o schválení stratégie miestneho rozvoja a udelení štatútu MAS zo dňa 20.11.2017
môže MAS SKALA, o.z. na realizáciu aktivít vedúcich k naplneniu uvedeného cieľa čerpať finančné
prostriedky v celkovej maximálnej schválenej alokácii 949 676,06 €.
V našom združení je plánovaný rozvoj zameraný na 3 základné oblasti:




Rozvoj malého a stredného podnikania
Zvyšovanie kvality života obyvateľov
Efektívna činnosť MAS

Vzhľadom na naplnenie strategického cieľa je v najbližšom období, konkr. v roku 2018 plánovaná činnosť
v rozsahu vyhlásenia 3. výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia:




Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov
Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov (Špecifický cieľ: Zlepšenie hospodárskeho
výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov)
Podpora mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev (Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni
prostredníctvom rozvoja nepoľnohospodárskych aktivít)

Verím, že sa spoločne so záujmom predstaviteľov obcí ako aj aktívnych občanov budeme podieľať na
rozvoji nášho regiónu.

S úctou Mgr. Peter Konečný
Štatutárny zástupca MAS SKALA o.z.

