
Stratené 
rozprávky 

považia

MAS mikroregiónu Teplička združuje miestne komunity, podnikateľov, verejnú sprá-
vu, mladých ľudí a iných dôležitých aktérov na miestnej úrovni z obcí Dolná Poruba, 
Omšenie, Trenčianska Teplá a Trenčianske Teplice. 
Našou víziou je využiť potenciál mikroregiónu Teplička a vytvoriť atraktívne územie 
pre obyvateľov, domácu aj zahraničnú klientelu, s kvalitnými službami a množstvom 
príležitostí pre oddych a trávenie voľného času. 
Mikroregión Teplička patrí k osvedčeným a vyhľadávaným lokalitám. Malebné úze-
mie na úpätí Strážovských vrchov ponúka pestrú škálu kúpeľných možností vrátane 
originálnej ponuky vidieckeho cestovného ruchu. Kúpeľné turistické chodníky dopl-
nené nadregionálnymi i medzinárodnými turistickými trasami, cykloturistika, jazda na 
koňoch, skalolezectvo, rybolov a poľovačka sú jedinečnými možnosťami ako stráviť voľ-
ný čas. Termálne pramene s kúpeľnou tradíciou svetového mena sú súčasťou symbolu 
Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička.
V mikroregióne sa zároveň rozvíja aj kongresový cestovný ruch vďaka možnosti skĺbiť 
vzdelávanie, kultúru a oddych.

MaS mikroregiónu teplička: M. r. Štefánika č.4, 914 51 trenčianske teplice, 
www.masteplicka.webnode.sk

MAS Naše Považie je verejno – súkromné partnerstvo združujúce 44 miestnych samo-
správ okresov Považská Bystrica a Púchov, partnerov z oblasti podnikateľského a ne-
ziskového sektora i fyzické osoby. Našim cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na 
území MAS Naše Považie, a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných 
a kultúrnych zdrojov. Tento cieľ napĺňame na základe princípov prístupu LEADER. 
Štatút MAS získalo Naše Považie v roku 2010.
Región na ktorom MAS Naše Považie pôsobí je veľmi členitý a rázovitý, má bohaté 
kultúrne tradície a malebné prírodné prostredie Javorníkov, Bielych Karpát a Strážov-
ských vrchov. Krásu prírody môžu návštevníci vychutnávať formou pešej turistiky či 
cykloturistiky, nachádzajú sa tu čoraz vyhľadávanejšie lyžiarske strediská a intenzívne 
sa rozvíja i agroturistika. Ďalšou formou spoznávania nášho regiónu sú mnohé kultúrne 
a spoločenské podujatia, ktoré približujú súčasnosť i históriu územia.

MaS naše považie: Štefánikova 821, 020 01 púchov, www.nasepovazie.sk
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