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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
Nitra
Nitriansky kraj

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny CEDRON - NITRAVA
Územie MAS CEDRON - NITRAVA
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1449206,89

€

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

696557,02

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom projektu je prostredníctvom vytvárania pracovných miest, podporou podnikateľského
sektora, využívaním vnútorných zdrojov územia, revitalizáciou infraštruktúry v obciach, zatraktivnením
prostredia, vzdelávaním na vidieku a podporu zraniteľných skupín obyvateľstva zabezpečiť udržateľný a
vyvážený rozvoj vidieckeho územia v oblasti ekonomickej, sociálnej aj environmentálnej.

Strategický cieľ:
Zabezpečiť udržateľný a vyvážený rozvoj vidieckeho územia v oblasti ekonomickej, sociálnej a
environmentálnej vrátane vytvárania a udržania pracovných miest s dôrazom na zvýšenie pridanej
hodnoty územia Mikroregiónu CEDRON – NITRAVA do roku 2025.
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 CEDROn - NITRAVA
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

(/resources/prv20142020
/data/2e9555a12501324213587edeefafb735.jpg

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

43873

Rozloha

382,31

km2

Hustota obyvateľstva

114,75

obyv./km2

Počet obcí

19

Zoznam obcí zaradených do územia MAS

2. 10. 2018, 15:45

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

4 z 13

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=99

Bánov, Cabaj - Čápor, Černík, Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal nad Žitavou, Mojmírovce, Mojzesovo, Palárikovo, Poľný Kesov,
Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová, Šurany, Úľany nad Žitavou, Veľká Dolina, Veľký Kýr

Z toho mestá
Šurany

Administratívne zaradenie - okres

Nitra, Nové Zámky

Administratívne zaradenie - kraj

Nitriansky kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Marek Oremus, Ing.

Sídlo kancelárie MAS
Poľný Kesov 252
951 15 Mojmírovce
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Manažér MAS
Meno

Daniela Kozáková, Mgr.

Tel.

+421905485943

Mobil

+421905485943

Fax
Email

kancelaria@cedronnitrava.sk

Web stránka MAS

www.cedronnitrava.sk

Komunikácia v jazyku

slovenskom, sprostredkovane anglickom a ma

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie Mikroregiónu CEDRON – NITRAVA je súčasťou Nitrianskeho kraja (NUTS III). Nachádza sa takmer v strede jeho územia, medzi
krajským mestom Nitra a okresným mestom Nové Zámky (NUTS IV) a je súčasťou menej rozvinutého regiónu. Územie tvorí 18 obcí (Bánov,
Cabaj – Čápor, Černík, Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal Nad Žitavou, Mojmírovce, Mojzesovo, Palárikovo, Poľný Kesove,
Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová, Úľany nad Žitavou, Veľká Dolina, Veľký Kýr) a jedno mesto (Šurany).
Najsevernejšia obec územia je obec Cabaj – Čápor a najjužnejšia je obec Palárikovo.

Strategický cieľ stratégie
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Zabezpečiť udržateľný a vyvážený rozvoj vidieckeho územia v oblasti ekonomickej, sociálnej aj environmentálnej, vrátane vytvárania a
udržania pracovných miest s dôrazom na zvýšenie pridanej hodnoty územia MAS CEDRON – NITRAVA do roku 2025.

Strategické priority definované v stratégií
Priorita 1: Podpora podnikania a vytváranie pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou
Priorita 2: Využitie vnútorných zdrojov a potenciálu územia
Priorita 3: Revitalizácia existujúcej verejnej infraštruktúry a dobudovanie komplexnej infraštruktúry
Priorita 4: Kvalitné komplexné služby pre obyvateľstvo
Priorita 5: Efektívna činnosť MAS

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Opatrenie M 04 Investície do hmotného majetku
Opatrenie M 06 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Opatrenie M 07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov
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Názov projektu
Nie

Partneri projektu
Nie

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
Na dvoch kolesách po kultúrno - kulinárskych tradíciách

Partneri projektu
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Predkladateľom projektu je maďarský partner „Duna-Pilis-Gerecse“ Združenie pre rozvoj vidieka. Projekt bol predložený v roku 2017 v
Maďarskej republike a je vo výberom procese.

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, Zachovanie tradícií, Zvyšovanie turistického potenciálu a z

Úroveň nadnárodná

Hľadanie spoločného potenciálu, Budovanie spoločných tradícií, Zvyšovanie turistického pote

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, Zachovanie tradícií, Zvyšovanie turistického potenciálu a z

Úroveň nadnárodná

Hľadanie spoločného potenciálu, Budovanie spoločných tradícií, Zvyšovanie turistického pote

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
Občianske združenie MAS CEDRON - NITRAVA pracovalo na princípoch LEADER od roku 2007 bez štatútu MAS. Od roku 2009 združenie
realizovalo projekty v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia 2007 - 2013 z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom
Nástroja 2 LEADER NSK.
V období 2009 - 2017 bolo v území zrealizovaných 103 projektov v rámci opatrení:
1. Obnova obcí - 70 projektov
Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.
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Fotografie projektu - pred realizáciou
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Fotografie projektu - po realizácii

2. 10. 2018, 15:45

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

12 z 13

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=99

(/resources/prv20142020/fotoafter
/99_11.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)
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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