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Informácie o žiadateľovi
Obchodné
meno
Okres
Kraj

OZ Malokarpatský región

Pezinok
Bratislavský

Informácie o projekte
Názov projektu

Stratégia CLLD OZ Malokarpatský región

Miesto realizácie
projektu

Územie MAS

Celkový rozpočet
projektu (EUR)

1602218,05

€

Schválená výška
príspevku z PRV SR
2014-2020 (EUR)

1294430,51

€

Skutočný začiatok
realizácie projektu

04 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie

31 . 12 . 2023
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realizácie projektu
Predmet projektu

Ciele projektu

Rozvoj územia Malokarpatského regiónu

Na princípoch spolupráce a partnerstva do roku 2023 zabezpečiť udržateľný
socio-ekonomický rozvoj v Malokarpatskom regióne šetrným a efektívnym
využívaním potenciálu územia (ľudského, prírodného, kultúrneho,
historického, ekonomického), rozvojom cestovného ruchu a ďalších
ekonomických činností; zatraktívniť región a zabezpečiť dobré a bezpečné

Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi programu a
opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho zámeru žiadateľa.

Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 / Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou
Miestna akčná skupina

OZ Malokarpatský región

Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS,
ak ňou disponujete (nepovinné)

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

41202
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Rozloha

302,53

km2

Hustota obyvateľstva

136,19

obyv./km2

Počet obcí

16

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Chorvátsky Grob, Jablonec, Modra, Píla, Slovenský Grob,
Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk

Z toho mestá
Modra, Svätý Jur

Administratívne zaradenie - okres

Pezinok, Senec

Administratívne zaradenie - kraj

Bratislavký

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Ivan Patoprstý

Sídlo kancelárie MAS
Hlavná 168, 900 89 Častá
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Manažér MAS
Meno

Mgr. Miroslava Petrušová

Tel.

0907146272

Mobil

0907146272

Fax
Email

info@malokarpatskyregion.sk

Web stránka MAS

http://www.malokarpatskyregion.sk/

Komunikácia v jazyku

slovenská

Vložte mapu územia MAS

Stručný popis územia MAS
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OZ Malokarpatský región vznikol registráciou v roku 2013. Poloha OZ Malokarpatský región spadá do
Bratislavského samosprávneho kraja. V súčasnosti má 41 členov, z toho 16 členov predstavuje záujmová
skupina verejného sektora, konkrétne 2 mestá Modra a Svätý Jur a 14 vidieckych obcí: Báhoň, Budmerice,
Častá, Doľany, Dubová, Chorvátsky Grob, Jablonec, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné,
Vinosady a Vištuk (v okresoch Pezinok a Senec).

Strategický cieľ stratégie
Cieľom stratégie je na princípoch spolupráce a partnerstva zabezpečiť udržateľný socio-ekonomický rozvoj
v Malokarpatskom regióne šetrným a efektívnym využívaním potenciálu územia (ľudského, prírodného,
kultúrneho, historického, ekonomického), rozvojom cestovného ruchu a ďalších ekonomických činností;
zatraktívniť región a zabezpečiť dobré a bezpečné podmienky pre život obyvateľov. Stratégia je postavená
na intervenciách v troch kľúčových oblastiach a to: Diverzifikácia ekonomických činností prostredníctvom

Strategické priority definované v stratégií
Tento strategický cieľ bude naplnený realizáciou aktivít v 3 prioritných oblastiach:
•
Prioritná oblasť 1: Diverzifikácia ekonomických činností
•
Prioritná oblasť 2: Kvalitný život obyvateľov Malokarpatského regiónu
•
Prioritná oblasť 3: Prírodná a kultúrna krajina

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
7.5
- Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné využitie
- Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
5.1.2
- Výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov
- Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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Partneri projektu

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu

Partneri projektu

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako predkladateľ projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....

Úroveň národná

rozvoj vidieka

Úroveň nadnárodná

rozvoj vidieka

Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako partner projektu
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Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....

Úroveň národná

rozvoj vidieka

Úroveň nadnárodná

rozvoj vidieka

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
projekty neboli realizované

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou

(/resources/prv20142020/fotobefore/53_1.jpg)

(/resources/prv20142020/fotobefore/53_2.jpg)

Fotografie projektu - po realizácii

(/resources/prv20142020/fotoafter/53_3.jpg)
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(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

(http://www.agroinstitut.sk)

(http://www.agrokomplex.sk)
(http://www.nlcsk.sk)

Zoznam členov NSRV (/download.php?537)
Prihláška za člena NSRV SR (/index.php?pl=95)
Spravodajca NSRV SR (/index.php?pl=12&article=59)
Rural News (/index.php?pl=12&article=27)
ENRD - The European Network for Rural Development (http://enrd.ec.europa.eu)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (/?pl=18&article=1575)
GDPR - Ochrana osobných údajov (/?pl=18&article=1656)

Adresa: NSRV SR – centrálna jednotka
Akademická 4
949 01 Nitra
Tel: +421 37 7336402
Fax: +421 37 7336402
Email: arvi@arvi.sk (mailto:arvi@arvi.sk)
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