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Informácie o žiadateľovi
Obchodné
meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina Vršatec

Trenčín
Trenčiansky

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

,,Pod Vršatecem, od lenivosti chraň se piľností" Hugolín Martin Gavlovič
Územie MAS Vršatec

1306183,00

€

570842,00

€

Skutočný začiatok
realizácie projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie

31 . 12 . 2023
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realizácie projektu
Predmet projektu

Zlepšiť štandard života obyvateľov MAS Vršatec zatraktívnením jeho územia,
využitím potenciálu v oblasti cestovného ruchu, podporou tvorby pracovných
miest a zvýšením využitia miestnych zdrojov.

Ciele projektu

Strategický cieľ:
Zlepšiť štandard života obyvateľov MAS Vršatec zatraktívnením jeho územia,
využitím potenciálu v oblasti cestovného ruchu, podporou tvorby pracovných
miest a zvýšením využitia miestnych zdrojov.
Špecifické ciele:

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

Miestna akčná skupina Vršatec

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

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

34370
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Rozloha

316,24

km2

Hustota obyvateľstva

108,68

obyv./km2

Počet obcí

21

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Bohunice, Borčice, Bolešov, Červený Kameň, Dolná Súča, Dulov, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka,
Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavnica, Tuchyňa,
Vršatské Podhradie, Zamarovce, Nemšová, Ilava

Z toho mestá
Nemšová, Ilava

Administratívne zaradenie - okres

Trenčín, Ilava

Administratívne zaradenie - kraj

Trenčiansky samosprávny kraj - TSK

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Eva Hejduková

Sídlo kancelárie MAS
Ľuborčianska 724/27, 914 41 Nemšová
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Manažér MAS
Meno

Martina Kenderová

Tel.

0908505618

Mobil

0908505618

Fax
Email

manazer@masvrsatec.sk

Web stránka MAS

www.masvrsatec.sk

Komunikácia v jazyku

slovenskom

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Miestna akčná skupina Vršatec vznikla 29.07.2008, kedy sa zlúčili dva mikroregióny registrované ako
občianske združenia v zmysle zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov – Miestna akčná skupina Vlára –
Váh a Zdroje Bielych Karpát o. z. Miestna akčná skupina Vlára – Váh vznikla v roku 2007. Oba tieto
regióny sa zlúčili za účelom spoločnej práce v území a vytvorili jednotné občianske združenie Miestna
akčná skupina Vršatec. Miestna akčná skupina Vršatec získala v období 2007-2013 štatút MAS dňa

Strategický cieľ stratégie
Zlepšiť štandard života obyvateľov MAS Vršatec zatraktívnením jeho územia, využitím potenciálu v oblasti
cestovného ruchu, podporou tvorby pracovných miest a zvýšením využitia miestnych zdrojov.

Strategické priority definované v stratégií
Priorita 1: Využitie zdrojov a potenciálu územia
Priorita 2: Služby pre obyvateľstvo a dobudovanie infraštruktúry
Priorita 3: Podpora podnikania vrátane tvorby pracovných miest a poľnohospodárstvo

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností – činnosť 1: 100 000,00
EUR
- 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné využitie: 67 842,00 EUR
7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.2. Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: Dopravné prepojenie a dostupnosť sídel, Sociálne
služby a komunitné služby, Infraštruktúra vzdelávania: 100 644 EUR
5.1.1. Zakladanie nových a podpory existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných
osôb. Družstiev – A, B, C, D: 450 000 EUR

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov
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Názov projektu
Irelevantné - zatiaľ nemáme určené projekty spolupráce.

Partneri projektu
V novom období zatiaľ nemáme partnerov pre projekty spolupráce.

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu

Partneri projektu
V novom období zatiaľ nemáme partnerov pre projekty spolupráce.

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

Zachovanie kultúrneho dedičstva, podpora cestovného ruchu a rozvoja regiónu

Úroveň nadnárodná

Zachovanie kultúrneho dedičstva, podpora cestovného ruchu a rozvoja regiónu
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Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako partner projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....

Úroveň národná

Zachovanie kultúrneho dedičstva, podpora cestovného ruchu a rozvoja regiónu

Úroveň nadnárodná

Zachovanie kultúrneho dedičstva, podpora cestovného ruchu a rozvoja regiónu

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
62 projektov (opatrenia 3.2.A, 3.2.B., 3.3, 3.4.1, 3.4.2)v celkovej preplatenej výške 2 062 769,79 eur.

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - po realizácii

(http://www.mpsr.sk)

(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

(http://www.agroinstitut.sk)

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