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Informácie o žiadateľovi
Obchodné
meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina Dudváh (v angličtine: Local Action Group Dudváh)

Galanta
Trnavský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie
projektu

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh
Územie Miestnej akčnej skupiny Dudváh

Celkový rozpočet
projektu (EUR)

864000,00

€

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

444000,00

€

Skutočný začiatok
realizácie projektu

07 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie

30 . 06 . 2023
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realizácie projektu
Predmet projektu

Predmetom Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej
akčnej skupiny Dudváh, je samotná implementácia stratégie CLLD MAS
Dudváh, plnenie stanovených cieľov a zlepšovanie miestnych potrieb,
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Ciele projektu

Cieľom stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej
akčnej skupiny Dudváh (ďalej: stratégia CLLD MAS Dudváh) je do roku 2023
zvýšiť kvalitu života obyvateľov a zvýšiť konkurencieschopnosť miestneho
hospodárstva MAS Dudváh prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry,
verejných služieb, zvýšením konkurencieschopnosti miestnych podnikov a

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

Dudváh

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

20. 9. 2018, 15:18

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

3 z 10

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020...

Vložte logo

Základné údaje o území
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Počet obyvateľov

18244

Rozloha

164,383407

Hustota obyvateľstva

110,98

Počet obcí

12

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Gáň, Kajal, Košúty, Malá Mača, Matúškovo, Mostová, Topoľnica,
Váhovce, Veľká Mača

Z toho mestá
-

Administratívne zaradenie - okres

Galanta

Administratívne zaradenie - kraj

Trnavský

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Štefan Lancz

Sídlo kancelárie MAS
925 32 Veľká Mača č. 137
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Manažér MAS
Meno

Ing. Krisztina Varga

Tel.

+421917547448

Mobil

+421915211645

Fax
Email

masdudvah@masdudvah.sk

Web stránka MAS

www.masdudvah.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský

Vložte mapu územia MAS

Stručný popis územia MAS
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Územie Miestnej akčnej skupiny Dudváh (ďalej: MAS Dudváh) sa rozprestiera na Podunajskej nížine, v
Trnavskom samosprávnom kraji. MAS Dudváh združuje 12 obcí, pričom katastre obcí tvoria súvislé
územie. Z administratívneho hľadiska leží územie v okrese Galanta a je tvorený nasledovnými obcami:
Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Gáň, Kajal, Košúty, Malá Mača, Matúškovo, Mostová, Topoľnica,
Váhovce, Veľká Mača.

Strategický cieľ stratégie
„Do roku 2023 zvýšiť kvalitu života obyvateľov a zvýšiť konkurencieschopnosť miestneho hospodárstva
MAS Dudváh prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry, verejných služieb, zvýšením
konkurencieschopnosti miestnych podnikov a poľnohospodárstva, zvýšením zamestnanosti.“

Strategické priority definované v stratégií
•
•
•

Strategická priorita 1. Rozvoj poľnohospodárstva, podnikateľskej činnosti a rast zamestnanosti
Strategická priorita 2. Zvýšenie úrovne občianskej infraštruktúry a služieb
Strategická priorita 3. Efektívna činnosť MAS Dudváh - Rozvoj partnerstva a spolupráce

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
4. Investícia do hmotného majetku
- podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
- Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých

Opatrenia IROP – základná alokácia
Špecifický cieľ č. 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
- Aktivita: zakladanie nových mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
A. obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,
B. nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstarávacej technológie a/alebo s
poskytovaním nových služieb

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu

20. 9. 2018, 15:18

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

7 z 10

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020...

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

Zachovanie kultúrneho dedičstva, Ľudia ľuďom

Úroveň nadnárodná

-

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

Komplexný rozvoj vidieka

Úroveň nadnárodná

Komplexný rozvoj vidieka

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Dudváh (opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej
skupiny)
Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny (opatrenie 4.2 Vykonávanie
projektov spolupráce)
Via Bohemica (opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce)
Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou
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Fotografie projektu - po realizácii

(http://www.mpsr.sk)

(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)
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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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