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Informácie o žiadateľovi
Obchodné
meno
Okres
Kraj

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.

Nitra
Nitriansky samosprávny kraj

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie
projektu

Stratégia CLLD územia RZ Dolná Nitra o. z.
územie RZ Dolná Nitra

Celkový rozpočet
projektu (EUR)

891531,46

€

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

891531,46

€

Skutočný začiatok
realizácie projektu

06 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie

31 . 12 . 2023
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realizácie projektu
Predmet projektu

Ciele projektu

Regionálne združenie Dolná Nitra vytvorí pre miestnych obyvateľov atraktívne
prostredie pre prácu, život, bývanie a zmysluplné trávenie voľného času.
Bude zázemím s dobudovanou a kvalitnou sociálnou a technickou
infraštruktúrou a atraktívnym priestorom pre oddych miestnych obyvateľov aj
návštevníkov všetko pri zachovaní rázu krajiny a udržateľnej kvality životného
Zlepšiť podmienky života obyvateľov v obciach RZ Dolná Nitra o. z. a
zatraktívniť územie regiónu prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry a
základných verejných služieb, podporou miestneho hospodárstva (najmä
poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu) pri udržaní kvality
životného prostredia a vidieckeho rázu krajiny.

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

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.

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

Vložte logo

(/resources/prv20142020
/data/eea8d4aa5507a12021bc53b6e1da1214.jpg)

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

15706
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Rozloha

155,65

km2

Hustota obyvateľstva

100,90

obyv./km2

Počet obcí

17

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Malé Chyndice, Malý
Cetín, Malý Lapáš, Melek, Paňa, Pohranice, Veľké Chyndice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Žitavce

Z toho mestá
irelevantné

Administratívne zaradenie - okres

Nitra

Administratívne zaradenie - kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Mgr. Ľuboš Kolárik

Sídlo kancelárie MAS
Golianovo č. 399, 951 08 Golianovo

Manažér MAS
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Meno

Ing. Ľubica Požgajová

Tel.

0917387295

Mobil

0917387295

Fax
Email

manazer@dolnanitra.sk

Web stránka MAS

www.dolnanitra.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský

Vložte mapu územia MAS

Stručný popis územia MAS
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Územie verejno-súkromného partnerstva Regionálne združenie Dolná Nitra je tvorené katastrami 17
vzájomne prepojených obcí: Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Lúčnica nad
Žitavou, Malé Chyndice, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Paňa, Pohranice, Veľké Chyndice, Veľký Cetín,
Veľký Lapáš, Vinodol a Žitavce ležiacimi v juhovýchodnej časti Nitrianskeho okresu. Rozkladá sa na
úrodných nivách Žitavskej pahorkatiny, Nitrianskej pahorkatiny a Nitrianskej Nivy medzi riekami Nitra a

Strategický cieľ stratégie
Zlepšiť podmienky života obyvateľov v obciach RZ Dolná Nitra o. z. a zatraktívniť územie regiónu
prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry a základných verejných služieb, podporou miestneho
hospodárstva (najmä poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu) pri udržaní kvality životného
prostredia a vidieckeho rázu krajiny.

Strategické priority definované v stratégií
Obnova a rozvoj obcí
Zlepšenie stavu životného prostredia
Rozvoj ekonomiky na vidieku
Efektívna činnosť MAS

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných
službách a vo verejných infraštruktúrach

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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MAS v súčasnosti nie je zapojená do žiadnych projektov spolupráce.

Partneri projektu
irelevantné

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
MAS v súčasnosti nie je zapojená do žiadnych projektov spolupráce.

Partneri projektu
irelevantné

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

regionálne značenie

Úroveň nadnárodná

zachovanie kultúrneho dedičstva

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

ochrana životného prostredia, vidiecky cestovný ruch, zachovanie kultúrneho dedi

Úroveň nadnárodná

vidiecky cestovný ruch, zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana životného prostredi

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
Integrovaná stratégia rozvoja územia Dolnej Nitry, dotácia z rozpočtu NSK na podporu spolufinancovania
Integrovaných stratégií rozvoja územia pre MAS vybrané MP SR v opatrení Osi 4 PRV SR na území NSK
na roky 2009 - 2013, dotácie z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych
akčných skupín na území Nitrianskeho kraja pre opatrenia 1,2,3, Zavádzanie regionálneho značenia
produktov na nitrianskom vidieku - budovanie kapacít, Zavádzanie regionálneho značenia produktov na
Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou
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Fotografie projektu - po realizácii
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(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

(http://www.agroinstitut.sk)

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