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Informácie o žiadateľovi
Obchodné
meno
Okres
Kraj

Občianske združenie Podhoran

Senica
Trnavský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie
projektu
Celkový rozpočet
projektu (EUR)
Schválená výška
príspevku z PRV SR
2014-2020 (EUR)

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran

Obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikulá

1689090,31

€

795145,31

€

Skutočný začiatok
realizácie projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie

31 . 12 . 2023
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realizácie projektu
Predmet projektu

Ciele projektu

Implementácia Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran

Cieľom Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran v rámci
jednotlivých opatrení je zlepšenie stavu obecných objektov a tým vytvoriť
podmienky pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity, ktoré sú dôležitým
prvkom začleňovania obyvateľov do života obce. Zlepšenie majetku obcí a
dobudovanie turistickej infraštruktúry vytvorí optimálny základ pre rozvoj

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

Občianske združenie Podhoran

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

(/resources/prv20142020

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

18152
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Rozloha

363,507

Hustota obyvateľstva

49,94

Počet obcí

15

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký
Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Hradište p. Vrátnom, Prietrž, Hlboké

Z toho mestá
žiadne

Administratívne zaradenie - okres

Malacky a Senica

Administratívne zaradenie - kraj

Bratislavský a Trnavský

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Mgr. Peter Švaral

Sídlo kancelárie MAS
Plavecký Peter č. 131, PSČ 90635

Manažér MAS
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Meno

Ing. Kvetoslava Jablonická

Tel.

0903848785

Mobil

0903848785

Fax
Email

0
maspodhoran@gmai.com

Web stránka MAS

www.podhoran.sk

Komunikácia v jazyku

slovensky

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie OZ Podhoran sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky na území 15 obcí (Prietrž,
Hradište pod Vrátnom, Osuské, Hlboké, Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš,
Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek, Jablonové). Ide o zmiešané územie, ktoré sa
nachádza v dvoch krajoch. V Trnavskom kraji, okres Senica sa nachádza 8 obcí a 7 obcí leží v
Bratislavskom kraji, okres Malacky. Územie má spoločnú historickú prepojenosť, kedy sa časť obcí

Strategický cieľ stratégie
Cieľom Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran v rámci jednotlivých opatrení je
zlepšenie stavu obecných objektov a tým vytvoriť podmienky pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity,
ktoré sú dôležitým prvkom začleňovania obyvateľov do života obce. Zlepšenie majetku obcí a dobudovanie
turistickej infraštruktúry vytvorí optimálny základ pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Stratégia sa
zameriava aj na rozvoj rôznych odvetví ekonomiky a služieb v súvislosti s tvorbu pracovných miest. V

Strategické priority definované v stratégií
OZ Podhoran v nadväznosti na definovanú víziu a strategický cieľ si stanovil štyri strategické priority. Na
základe potrieb územia vychádzajúcich zo SWOT analýzy územia sa stanovili konkrétne špecifické ciele.
•
Strategická priorita 1: Verejné služby a infraštruktúra
Špecifický cieľ: Zlepšiť kvalitu života v regióne s dôrazom na zachovanie miestneho
kultúrneho
a historického rázu územia

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Spolu : 795 145,31 Eur, z toho:
op.1.1. - kód 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
129 500,- Eur (spolu pre obidva kraje menej rozvinuté a viacej rozvinuté)
op.2.1. - kód 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej

Opatrenia IROP – základná alokácia
Spolu : 334 430,00 Eur, z toho:
op.1.2 - kód 5.1.2/A Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných infraštruktúrach ( aktivita č.1 - dopravné prepojenie a dostupnosť sidiel, aktivita č. 2
- sociálne služby, aktivita č. 3 - infraštruktúra vzdelávania ) 99 816,00 €
op.2.2 - kód 5.1.2 B Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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Momentálne nie je

Partneri projektu
nie

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
nie

Partneri projektu
nie

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

regionálna značky, cyklotrasy, životné prostredie

Úroveň nadnárodná

poľovníctvo a príroda, voda v krajine, kultúrne bohatstvo, zmena klímy

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

regionálna značky, cyklotrasy, životné prostredie

Úroveň nadnárodná

poľovníctvo a príroda, voda v krajine, kultúrne bohatstvo, zmena klímy

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
OpatrenieNázov opatrenia
Počet projektov
Suma ERDFF + ŠR
3.2.B
Podpora činností v oblasti VCR – marketing CR. 2 výzvy – bez záujmu
presunuté na iné opatrenia
3.4.1.
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 27 1 165 097,86 Eur
3.4.2.
Obnova a rozvoj dedín 20 906 177,63 Eur

*) fin. prostriedky boli

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou

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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