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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

VITIS
Nitra, Šaľa
Nitriansky

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou VITIS
územie MAS VITIS
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1008298,09

€

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

512748,09

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

07 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom projektu stratégia CLLD je zlepšiť kvalitu života v mikroregióne VITIS prostredníctvom
súboru operácií, účelom ktorých je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a ktoré prispievajú
k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a ktorý je
navrhnutý a realizovaný miestnou akčnou skupinou.

1.1: Vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania a tvorbu nových pracovných miest
1.2: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
1.3: Podpora poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania a domácej produkcie
2.1: Dobudovanie a skvalitnenie verejnej infraštruktúry a turistických atraktivít
2.2: Dopravné prepojenie a dostupnosť sídel v území VITIS
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

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

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

25411

Rozloha

240,29

km2

Hustota obyvateľstva

114,26

obyv./km2

Počet obcí

11

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Báb, Hájske, Horná Kráľová, Jarok, Lehota, Lužianky, Močenok, Rišňovce, Rumanová, Veľké Zálužie, Trnovec nad Váhom

Z toho mestá
-

Administratívne zaradenie - okres

okres Nitra, okres Šaľa

Administratívne zaradenie - kraj

Nitriansky kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Mgr. Jozef Jankovič

Sídlo kancelárie MAS
Hlavná 788, 95 135, Veľké Zálužie
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Manažér MAS
Meno

Ing. Tomáš Lencsés

Tel.

0905866897

Mobil

0905866897

Fax
Email

tomas.lencses@centrum.sk

Web stránka MAS

www.vitis-mas.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský jazyk

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
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Územie MAS VITIS sa nachádza v západnej časti Nitrianskeho kraja, západnej časti nitrianskeho okresu a strednej a severnej časti okresu
Šaľa. Susedí s okresmi Nové Zámky, Galanta a Hlohovec. Obce sú lokalizované v oblasti ľahko dostupnej k okresným mestám – Šaľa,
Galanta a taktiež s krajským mestom Nitra. Dobrá dostupnosť je vďaka R1 aj do hlavného mesta Bratislavy (60-65km). Relatívne dobrá
dostupnosť do pólov rastu je dôležitá najmä pre obyvateľstvo dochádzajúce za prácou. Obce Hájske, Močenok, Trnovec nad Váhom a Horná
Kráľová tvoria nodálne väzby so stredne veľkým okresným mestom - Šaľa, ktoré poskytuje najmä pracovno – obslužné funkcie. Obce Báb,

Strategický cieľ stratégie
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov MAS VITIS a zlepšiť ekonomické prostredie prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry, skvalitňovaním
služieb a vytváraním nových pracovných príležitostí v území.

Strategické priority definované v stratégií
Rozvoj podnikania a služieb, zatraktívnenie obcí a rozvoj ich potenciálu, skvalitnenie života miestnych obyvateľov, sociálne služby, efektívna
činnosť MAS.

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (kód 7.4)
Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (kód 6.4)
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (kód 4.1)
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného

Opatrenia IROP – základná alokácia
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Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev.
Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel.
Sociálne služby a komunitné služby.
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
-

Partneri projektu
-

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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-

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

Úroveň nadnárodná

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

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

ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
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-

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou
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Fotografie projektu - po realizácii

(/resources/prv20142020/fotoafter
/54_6.jpg)

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

(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

(http://www.agroinstitut.sk)(http://www.nlcsk.sk)
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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)
© 2015 NSRV SR, Všetky práva vyhradené.
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