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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno

Mikroregión TRÍBEČSKO

Okres

Zlaté Moravce

Kraj

Nitriansky kraj

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Mikroregiónu Tríbečsko
územie MAS
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1536167,10

€

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

536192,27

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

04 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Ciele projektu

Dôvodom spracovania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou mikroregiónu Tríbečsko je
spoločný postup členov verejno-súkromného partnerstva pri riešení spoločných socioekonomických,
kultúrnych, environmentálnych a iných problémov v území. Občianske združenie Mikroregión Tríbečsko
vzniklo dňa 26.9.2008, kedy bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Stratégia zachytáva
spoločné znaky územia, vznik a formovanie partnerstva, súčasný stav, prírodné pomery a analyzuje
Cieľ stratégie CLLD vychádza z cieľov verejno - súkromného partnerstva, ktorými sú: komplexné
riešenie príčin problémov vidieka, nie jeho dôsledkov. V rámci územia mikroregiónu prebieha rozvoj vo
všetkých oblastiach života na vidieku. Územie je veľmi rôznorodé. Poľnohospodárska činnosť má dobré
pôdne aj klimatické podmienky. Lákadlom pre domácich aj zahraničných turistov sú bohatá fauna a flóra,
veľké množstvo chránených území, kultúrnych i historických pamiatok. Na území mikroregiónu pribúda
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

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

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

19543

Rozloha

340,69

Hustota obyvateľstva

57,36

km2

obyv./km2
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19

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Beladice, Hostie, Hosťovce, Jedľové Kostoľany, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Lovce, Machulince, Mankovce, Martin nad Žitavou,
Neverice, Obyce, Skýcov, Sľažany, Topoľčianky, Velčice, Zlatno, Žikava, Žitavany

Z toho mestá
-

Administratívne zaradenie - okres

Zlaté Moravce

Administratívne zaradenie - kraj

Nitriansky

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Juraj Mesko

Sídlo kancelárie MAS
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Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky

Manažér MAS
Meno

Ing. Matúš Pilek

Tel.

0904916575

Mobil

0904916575

Fax
Email

tribecsko@gmail.com

Web stránka MAS

www.tribecsko.sk

Komunikácia v jazyku

slovenskom

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Spoločné územie „Tríbečsko“ tvorí 19 obcí rozprestierajúcich sa na severe okresu Zlaté Moravce. Leží pod úpätím vrchov Tríbeč a Považský
Inovec, pričom sa prirodzene prelína smerom na juh do nížinnej oblasti. Tríbečsko tvorí 19 obcí s počtom 19 543 obyvateľov a rozlohou
340,70 km². Poloha územia v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja je vo vysoko atraktívnom prírodnom prostredí a „profil územia“ daný
pozoruhodnými kultúrno-historickými danosťami vytvárajú jednoznačné príležitosti zhodnotenia miestnych zdrojov prostredníctvom produktov
tzv. „vyššej pridanej hodnoty“ a uplatnenia inovačných postupov.

Strategický cieľ stratégie
Strategickým cieľom je zvýšenie konkurencie mikroregiónu a kvality života v ňom pri zachovaní základných zásad trvalo udržateľného rozvoja
územia. Uvedený strategický cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom zlepšovania životných podmienok a podmienok pre podnikanie, čo bude
mať dopad aj na zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva v celom regióne.

Strategické priority definované v stratégií
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V stratégii boli definované štyri strategické priority:
Strategická priorita 1 – Podpora zamestnanosti na vidieku
Strategická priorita 2 – Zníženie miery znečistenia vidieka
Strategická priorita 3 – Zvýšenie kvality života obyvateľov na vidieku
Strategická priorita 4 – Podpora participácie, informovania a vzdelávania obyvateľstva

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Opatrenie 1.1 Podpora na rozvoj poľnohospodárskych podnikov (kód opatrenia 4.1)
Opatrenie 1.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov (kód opatrenia 4.2)
Opatrenie 1.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (kód opatrenia 6.4)
Opatrenie 4.1 Vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu pri vytváraní pracovných miest (kód opatrenia 1.2)
Opatrenie 4.2 Vybudovanie regionálneho informačného systému (kód opatrenia 19.4)

Opatrenia IROP – základná alokácia
Opatrenie 1.3 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev (kód
opatrenia 5.1.1)
Opatrenie 2.2 Budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do
2000 EO (kód opatrenia 5.1.2)
Opatrenie 2.3 Zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva (kód opatrenia 7.4)

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, ....
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Úroveň národná

Zachovanie kultúrneho dedičstva

Úroveň nadnárodná

-

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

Úroveň nadnárodná

Zachovanie kultúrneho dedičstva

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
-

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou
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(/resources/prv20142020/fotobefore
/104_1.jpg)

Fotografie projektu - po realizácii

(/resources/prv20142020/fotoafter
/104_2.jpg)
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(http://www.agrokomplex.sk
(http://www.mpsr.sk)

(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

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

Zoznam členov NSRV (/download.php?537)
Adresa: NSRV SR – centrálna jednotka
Prihláška za člena NSRV SR (/index.php?pl=95)
Akademická 4
Spravodajca NSRV SR (/index.php?pl=12&article=59)
949 01 Nitra
Rural News (/index.php?pl=12&article=27)
Tel: +421 37 7336402
ENRD - The European Network for Rural Development
Fax: +421 37 7336402
(http://enrd.ec.europa.eu)
Email: arvi@arvi.sk (mailto:arvi@arvi.sk)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (/?pl=18&
article=1575)
GDPR - Ochrana osobných údajov (/?pl=18&article=1656)
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