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Strategická priorita 1:  
 
Podpora podnikateľských aktivít v oblasti kultúry. 
 
Odôvodnenie: 
 
Na území MAS existuje veľké množstvo záujmových organizácií a združení, ale žiadna z nich neposkytuje mladým 
a nadaným hudobníkom a spevákom v oblasti populárnej hudby priestor a podporu na zdokonaľovanie svojho 
talentu na profesionálnej úrovni.  
Podporou aktivít zlepšujúcich využitie voľno časových aktivít v oblasti podpory umeleckého nadania mládeže  
a následným prezentovaním začínajúcich umelcov na  kultúrno – spoločenských podujatiach chceme prispieť 
k zvýšeniu záujmu mladých talentovaných umelcov o reprezentovanie nášho regiónu aj v tejto oblasti. 
 
Aktivity: 
 

- podpora mladých hudobníkov a spevákov populárnej hudby 
- zariadenie skúšobne pre začínajúce kapely 
- ozvučovanie kapiel na koncertoch 
- organizovanie koncertov a hudobných festivalov s možnosťou prezentácie začínajúcich umelcov 
- zabezpečenie nahratia a vydania hudobného nosiča ( CD ) 
- zabezpečenie prezentačného videoklipu 

 
Predpokladané náklady:  15.000,00 EUR, financovanie 50 % vlastné zdroje použité na financovanie 
 

- hudobné nástroje a ozvučovacia technika 
- svetelná technika 
- nahratie a vydanie CD 
- výroba videoklipu 

 
Strategická priorita 2:  
 
Podpora podnikateľských aktivít v oblasti športu a služieb v cestovnom ruchu v regióne. 
 
 
Odôvodnenie: 
 
Poloha obce Prusy poukazuje na vysoký  prírodný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý nie je dostatočne 
využívaný. Rôznorodosť územia s prírodnými danosťami ponúka príležitosť pre tvorbu nových atrakcií zameraných 
na aktívnu turistiku, zážitkové programy a formy cestovného ruchu šetrné k životnému prostrediu.  
Cieľom opatrenia je zvýšiť ponuku doplnkových služieb v oblasti rozvoja cestovného ruchu a športového vyžitia, s 
dôrazom na využitie a zhodnotenie miestnych zdrojov, čo zároveň prispeje k zvýšeniu atraktivity regiónu pre 
súčasných i potenciálnych návštevníkov. 
 
Aktivity: 
 

- poskytovanie zážitkových programov- tandemový let na motorovom paraglidingu 
- letecká škola na výučbu motorového paraglidingu 

 
Predpokladané náklady: 15.000,00 EUR, financovanie 50 % vlastné zdroje použité na financovanie 
 
      -     športové vybavenie na výučbu motorového paraglidingu 
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