priebežná

FOTO-SÚŤAŽ-MAS

Ste vášnivý chovateľ, pestovateľ,
obdivovateľ prírody, lesa, ochranca životného prostredia či kultúrnych
klenotov vášho rodiska alebo bydliska? Kráčate
po ňom vnímavo, všímavo a radi uchovávate tieto
krásy v podobe fotogra ie vo vašom fotoaparáte,
mobilnom telefóne či tablete? V dnešnej internetovej dobe sociálnych sietí a instagramu je nenáročné podeliť sa so svojimi najkrajšími fotogra iami
a vyhrať niečo pekné i užitočné.
Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA vyhlasuje priebežnú
súťaž umelecko-dokumentačných fotogra ií z miesta, kde
žijete, kde je Vám dobre, kde nachádzate svoje inšpirácie, a to
v týchto tématických okruhoch:
1) Milujem ZÁHRADU / SAD
2) Milujem STATOK / ZVIERATÁ
3) Milujem LES
4) Milujem PLANÉTU ZEM
5) Milujem DEDIČSTVO PREDKOV
Fotogra ia by mala mať zaujímavú výpovednú hodnotu, t. j.
mala by zdokumentovať niečo inšpiratívne, zaujímavé či netradičné alebo naopak niečo obyčajné, bežné zaujímavým spôsobom. Pri hodnotení bude zohľadnená preto výpovedná hodnota
fotogra ie a rovnako tak umelecké stvárnenie témy.
Svoje fotogra ie môžete posielať na: kancelaria.sekcov.topla@gmail.com alebo do správy na messenger MAS Sekčov
– Topľa priebežne. K fotogra ii uveďte svoje meno a priezvisko, telefonický alebo mailový kontakt a stručný popis
fotogra ie vrátane miesta, kde fotogra ia vznikla.
Jednotlivé hodnotiace kolá budú ukončené a vyhodnocované vždy k poslednému dňu kaledndárneho mesiaca. Zároveň všetky fotogra ie budú zverejnené na FB stránke MAS
v mesačných intervaloch. █

Výtvarná súťaž pre deti i dospelých

EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblas .

zivot na vidieku
Vidiek, v ktorom žijeme, obklopený lúkami, pasienkami, lesmi, vyživovaný väčšími i menšími
riekami a potokmi, s vybudovanými príbytkami
pre nás ľudí i pre naše zvieratá, je miestom plným
života. Staráme sa o domácich miláčikov, chováme
sliepky, morky, zajace, prasatá, ovce, kozy, obdivujeme spev i let voľne žijúcich vtákov, včiel, pošteklí nás lienka, ohromí pavúčia sieť. Na vidieku to
vskutku krásne žije....

INFORMAČNÝ
LIST Sekčov – Topľa
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Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, dospelých i seniorov z územia MAS.
Spoločnou súťažnou témou je téma života: ŽIVOT na vidieku, konkrétne zobrazenie života zvierat (hospodárskych, domácich, užitočných i menej užitočných,
vtákov, hmyzu).
Výtvarné techniky: akákoľvek výtvarná technika bez obmedzení vašej tvorivosti (napr. maľba, kresba, priestorové práce, ručné práce – šitie, tkanie, vyšívanie, háčkovanie,
práce vytvorené v PC, práca s drevom, s moduritom, s hlinou) s výnimkou fotograϔie.

Miestna akčná skupina
SEKČOV – TOPĽA, o. z.
Miestna akčná skupina (skratka MAS) Sekčov-Topľa je mimovládne, nepolitické a nezávislé občianske zduženie so sídlom v obci Raslavice, ktoré bolo založené 14.05.2015. MAS je
partnerstvom zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

Označenie práce: názov výtvarného diela, meno, priezvisko, obec alebo škola, vek – kategória, telefonický kontakt, výtvarná technika.
Súťažíme o zaujímavé ceny :-)

Gra ická úprava a tlač: Adin, s.r.o., náklad: 4500ks.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Nepredajné - výtlačok zadarmo.
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Kategórie:
1. Deti v predškolskom veku
2. Deti v mladšom školskom veku (t. j. 1. – 4. ročník)
3. Deti v staršom školskom veku (t. j. 5. – 9. ročník)
4. Ostatní
Termín uzávierky súťaže: 31.10.2020
Spôsob doručenia:
 poštou alebo osobne na adresu: MAS Sekčov – Topľa,
Hlavná 154/30, Raslavice
 e-mailom: kancelaria.sekcov.topla@gmail.com
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Raslavice

V súčasnosti má MAS 58 členov, z toho 27 členov z verejného
sektora, 16 členov zo súkromného sektora a 15 členov z občianskeho sektora.

MAS má spracovanú stratégiu rozvoja na základe princípov
prístupu Leader, ktorú v súčasnosti realizuje. Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich monitorovania a v realizácii spoločných rozvojových projektov a programov.
Členské obce:
Abrahámovce, Bartošovce, Buclovany, Fričkovce, Hankovce,
Harhaj, Hertník, Hervartov, Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Koprivnica, Lopúchov, Lukavica, Nižná Voľa, Oľšavce,
Osikov, Raslavice, Rešov, Richvald, Stuľany, Šiba, Tročany, Vaniškovce, Vyšný Kručov, Vyšná Voľa
Na území 27 členských obcí žije cca 18 400 obyvateľov.
Kto môže byť členom o.z. SEKČOV - TOPĽA
Členom občianskeho združenia MAS SEKČOV-TOPĽA sa môže
stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t. j. má trvalé bydlisko, prípadne
prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Do
aktivít MAS sa môžu zapájať členovia ako aj nečlenovia MAS.

Informačný list vydáva v rámci procesu implementácie
stratégie CLLD (Animačné náklady MAS NFP309190R127)
miestna akčná skupina MAS Sekčov - Topľa.
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Miestna akčná skupina
SEKČOV – TOPĽA, o. z.
Adresa: Hlavná 154/30,
086 41 Raslavice

Členské poplatky (ročne) sú:
500 € pre záujmovú skupinu verejného sektora (obce)
20 € pre záujmovú skupinu podnikateľského sektora
10 € pre záujmovú skupinu občianskeho sektora
Prihlášku pre záujemcov o vstup do MAS Sekčov – Topľa nájdete na: www.massekcovtopla.sk v záložke Dokumenty.
Výkonný orgán - Rada združenia:
 Mgr. Zuzana Germanová – predsedníčka (verejný sektor)
 František Hvizda – podpredseda (podnikateľský sektor)
 Stanislav Balaž (občiansky sektor)
 Ján Novotný (občiansky sektor)
 Ing. Marcel Kaščák (verejný sektor)
 Ing. Jozef Šoltýs (verejný sektor)
 Mgr. Marián Rakoš (podnikateľský sektor)
Miestna akčná skupina SEKČOV-TOPĽA je členom Tematickej
pracovnej skupiny (TPS) Leader/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji, ktorú koordinuje Regionálna Anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR.
Regionálna Anténa organizuje pravidelné stretnutia MAS
v Prešovskom kraji, a tak poskytuje platformu pre diskusiu
a výmenu skúseností. █

www.massekcovtopla.sk

e-mail: kancelaria@massekcovtopla.sk
tel.: 0940 621 399
IČO: 42 421 365
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Výzvy vyhlasované Miestnou akčnou skupinou Sekčov – Topľa
za obdobie 2019 – 2020
VÝZVA MAS_107/6.1/1:
Názov opatrenia: Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti pre mladých poľnohospodárov
Maximálna výška COV: Max. 50 000 eur / na 1 mladého poľnohospodára
Intenzita pomoci: 100%
Stav: plánovaná

Program rozvoja vidieka
VÝZVA MAS_107/7.2/2:
Názov opatrenia: Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Maximálna výška COV: 27 000,00 €
Intenzita pomoci: 100%
Stav: ukončená
VÝZVA MAS_107/7.4/1:
Názov opatrenia: Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Maximálna výška COV: 35 000,00 €
Intenzita pomoci: 100%
Stav: ukončená
VÝZVA MAS_107/7.5/1:
Názov opatrenia: Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
(mimo Bratislavský kraj)
Maximálna výška COV: 10 000,00 €
Intenzita pomoci: 100%
Stav: ukončená
VÝZVA MAS_107/6.4/1:
Názov opatrenia: Podpora na investície do vytvárania
a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
Maximálna výška COV: 63 000, 00 €
Intenzita pomoci: 55%
Stav: ukončená
VÝZVA MAS_107/4.1/1:
Názov opatrenia: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
Maximálna výška COV: 39 500,00 €
Intenzita pomoci: Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: • 50 % v prípade menej
rozvinutých regiónov (mimo Bratislavský kraj)
Stav: vyhlásená (uzávierka: 1.10.2020)
VÝZVA MAS_107/8.3/1:
Názov opatrenia: Podpora na prevenciu škôd v lesoch
spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami
a katastro ickými udalosťami (mimo Bratislavský kraj)
Maximálna výška COV: 23 000,00 €
Intenzita pomoci: 100%
Stav: vyhlásená (uzávierka: 20.9.2020)

Integrovaný regionálny
operačný program
Hlavná aktivita projektu: A1 Podpora podnikania
a inovácií
Miera spolu inancovania príspevku: 55%
Oprávnení žiadatelia: samostatne zárobkovo činné
osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH; mikro a malé podniky s počtom do
49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými
prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými
prijímateľmi z OP RH
Maximálna výška príspevku na 1 projekt: 78 000,00 €
Stav: plánovaná 2020
Hlavná aktivita projektu: B2 Zvyšovanie bezpečnosti
a dostupnosti sídiel
Miera spolu inancovania príspevku: 95%
Oprávnení žiadatelia: obce, združenia miest a obcí,
mikroregionálne združenia, občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie
Maximálna výška príspevku na 1 projekt:
50 000,00€
Stav: plánovaná 2020
Hlavná aktivita projektu: D1 Učebne základných škôl
Miera spolu inancovania príspevku: 95%
Oprávnení žiadatelia: obce, združenia miest a obcí,
mikroregionálne združenia, občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie
Maximálna výška príspevku na 1 projekt: 50 000,00€
Stav: plánovaná 2020
Všetky ďalšie dôležité informácie o výzvach
nájdete na: www.massekcovtopla.sk

RACOVNÁ CESTA MAS
SEKČOV TOPĽA DO ČESKEJ
REPUBLIKY
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OMÔŽME SI SAMI TÝM, ŽE
PODPORÍME MIESTNYCH:

» pestovateľov a chovateľov,
» producentov potravinárskych a remeselných výrobkov,

» predajcov,
» poskytovateľov služieb,
» poctivých lokálnych podnikateľov.
Trvalo šesť dní, počas ktorých
sme v dôsledku opatrení na predchádzanie ochoreniu Covid19
museli ostať na území svojho
okresu a neprekročiť jeho hranice. Zaiste sme si mnohí v tom čase
položili otázku, či by sme si v rámci svojho okresu dokázali zabezpečiť pre potreby seba i svojich
blízkych všetko potrebné.
Využívajúc v tomto období len obchody
a služby v blízkom okolí svojho domu,
sme si azda uvedomili, že nám ponúkajú mnoho z toho, čo potrebujeme a dokonca sme mali dobrý pocit, že v tejto
neľahkej situácii ich svojim nákupom
podporujeme.
Vychádzajúc z týchto okolností sa MAS
Sekčov – Topľa spolu s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v okrese Bardejov
(MAS Horná Topľa, Kultúrne a turistické
centrum v Bardejove, Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o., kredenc., HMcomp) rozhodli
pre zaujímavú lokálnu kampaň ProBuJ.
sk. Prostredníctvom nej sa prihovárajú
zákazníkom i lokálnym producentom,
predajcom či poskytovateľom služieb
okresu Bardejov. Kampaň ProBuJ.sk už
takmer 4 mesiace oslovuje obe strany
na facebookovej stránke a začína s tvorbou databázy chovateľov, pestovateľov,
výrobcov lokálnych produktov, ako aj
poskytovateľov rôznych služieb.
Tí, pokiaľ majú záujem o túto ponúkanú formu propagácie, môžu na
e-mailovú adresu bardejov@probuj.
sk alebo cez FB správu poslať 10 viet
o svojej ponuke, kontakt, prípadne
webovú alebo FB stránku či e-shop
a 3 fotogra ie svojej produkcie.
Zároveň je pripravovaná webová
stránka, ktorá bude ponúkať možnosť
vyhľadávania tovarov a služieb, ktoré sú
vyrábané a poskytované v rámci okresu
Bardejov.
Iniciátori proBuJ.sk veria, že tzv. „najmenej rozvinutý okres“, okrem pomoci
štátu, si takto dokáže pomôcť tiež a že
„kríza môže znamenať aj príležitosť!“. █

Členovia o.z. SEKČOV-TOPĽA absolvovali v dňoch 9.12.2019 –
11.12.2019 pracovnú cestu do
Českej republiky s cieľom navštíviť MAS Pomalší a MAS Podlipansko, získať podnetné informácie,
inšpirácie a príklady dobrej praxe.

Účastníci pracovnej cesty navštívili
čokoládovňu, liehovar a pivovar Svachovka, ktorá je na území MAS Pomalší. V týchto zariadeniach mali možnosť
vidieť poctivú ručnú, remeselnú výrobu čokoládových výrobkov, exkluzívne

likéry bez umelých farbív, aróm a cukru
a taktiež remeselný pivovar.
Prítomným účastníkom pracovnej
cesty bol taktiež predstavený a vysvetlený inovatívny koncept, ktorého podstatou je primárne budovanie vlastnej rozoznateľnej regionálnej značky, o zavedenie
ktorej sa snaží aj MAS Sekčov – Topľa.
V rámci návštevy obce Ratenice konzultovali spolu so starostkou a vicestarostom spôsob riešenia záchytnej nádrže na dažďovú vodu s funkciou požiarnej
vody a v zimných mesiacoch využívanú
ako miestne klzisko.
Spoločnou prehliadkou jednotlivých
stredísk, diskusiami o spôsobe fungovania, o veciach, ktoré sa osvedčili a naopak, ktoré nefungovali, si účastníci
odniesli množstvo cenných poznatkov,
z ktorých mnohé dokážu aplikovať aj
v prostredí našej MAS. █

Regionálne značenie lokálnych produktov a služieb

NA ÚZEMÍ MAS SEKČOV TOPĽA A MAS HORNÁ TOPĽA
PREBIEHAJÚ PRÍPRAVNÉ PRÁCE S TVORBOU REGIONÁLNEJ ZNAČKY.
MAS Sekčov - Topľa v spolupráci
so subjektami: MAS Horná Topľa,
Kultúrne a turistické centrum
v Bardejove, Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu
Bardejov, n.o., kredenc., HMcomp
realizuje prípravné práce pre zavedenie regionálneho značenia,
ktoré sa bude týkať certi ikovania
lokálnych potravín, remeselných
a umeleckých lokálnych produktov
a výrobkov, produktov cestovného
ruchu (zariadenia, zážitkové činnosti, podujatia) prostredníctvom
osobitej registrovanej značky.
Regionálna značka má vo všeobecnosti za cieľ podporiť
lokálnych producentov, t. j.
zvyšovanie kvality poskytovaných lokálnych služieb,
tovarov, potravín a dopytu
po týchto komoditách, ale aj
uvádzanie nových výrobkov,
produktov, služieb na trh, a to
prostredníctvom tzv. zdieľaného
marketingu. Producenti, ktorí budú certi ikovanými pre používanie regionálnej
značky budú propagovaní v rámci spoločného systému.

Vyššie uvedené spolupracujúce organizácie absolvovali niekoľko prípravných
pracovných stretnutí, kde deklarovali
svoj záujem o spoluprácu v tejto téme
a po uvoľnení opatrení súvisiacich s COVID-19 navštívili MAS MALOHONT pri
Rimavskej Sobote, ktorá od roku 2014 vo
svojom regióne používa regionálne značenie GEMER – MALOHONT.
V blízkom období MAS Sekčov
– Topľa ponúkne záujemcom
o túto tému workshopy, na ktorých predstaví základné tézy
a predstavy o tvorbe regionálneho značenia, ponúkne príklady
dobrej praxe z územia, na ktorom je
regionálne značenie etablované a ponúkne spoluprácu subjektom z nášho územia.
Všetky informácie o uvedenej téme môžete sledovať na: www.massekcovtopla.sk
a na FB stránke MAS Sekčov – Topľa. █

