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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Žiar
Prievidza
Trenčiansky

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia rozvoja územia OZ Žiar
Cigeľ,Chrenovec-Brusno,Chvojnica,Handlová,Jalovec,Kľačno,Lipník,Malá Čausa,Malinová,Nedožery-Brez
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

1720935,47

€

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

1330098,11

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom projektu „Stratégia rozvoja územia OZ Žiar“, je spoluprácou s miestnymi aktérmi
zabezpečiť jej implementáciu, napĺňať jej ciele, rozhodovať o rozdeľovaní finančných prostriedkov,
budovať kapacity MAS a spoluprácu v regióne. Ďalej je to informovanie, propagovanie a vzdelávanie.

Cieľom projektu „Stratégia rozvoja územia OZ Žiar“ je na princípoch LEADER podporiť rozvoj územia.
Bol definovaný strategický cieľ, ktorý upresňuje, konkretizuje a predstavuje najvyšší cieľ stratégie, ktorý
sa má dosiahnuť do roku 2023.
Strategický cieľ : Zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu a kvalitu života obyvateľov prostredníctvom
rozvoja služieb, podpory podnikania a zlepšenia životných podmienok občanov.
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

Žiar

5. 10. 2018, 10:27

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

3 z 11

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=97

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

Vložte logo

(/resources/prv20142020
/data/8a30df891124f965465cf6d0b74a10bc.jpg

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

35601

Rozloha

369,92

Hustota obyvateľstva

96,23

Počet obcí

17

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Cigeľ,Chrenovec-Brusno,Chvojnica,Handlová,Jalovec,Kľačno,Lipník,Malá Čausa,Malinová,Nedožery-Brezany,Nitrianske
Pravno,Poluvsie,Poruba,Pravenec,Ráztočno,Tužina,Veľká Čausa

Z toho mestá
Handlová

Administratívne zaradenie - okres

Prievidza

Administratívne zaradenie - kraj

Trenčiansky

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

RSDr.Tomáš Konuš

Sídlo kancelárie MAS
Miestne kultúrne stredisko 367,972 32 Chrenovec-Brusno
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Manažér MAS
Meno

Ing.Erika Jonasová

Tel.

0463814415

Mobil

0919193010

Fax
Email

erika.jonasova@masziar.sk

Web stránka MAS

www.masziar.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský,nemecký,anglický

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie patrí administratívne do Trenčianskeho kraja a okresu Prievidza. Katastre obcí tvoria hranicu Trenčianskeho kraja s krajom
Banskobystrickým a Žilinským. Nevýhodou lokalizácie územia je pomerne veľká vzdialenosť od krajského mesta Trenčín a dopravné spojenie
preťažené osobnou a nákladnou dopravou. Územie je prevažne pahorkatinného charakteru, nachádza sa v Hornonitrianskej kotline, ktorú od
Turčianskej oddeľuje pohorie Žiar. Okolité pohoria Strážovské vrchy, Malá Fatra, Kremnické vrchy, Vtáčnik a Žiar, ktoré do územia zasahujú,
majú potenciál pre rozvoj turistiky, zimných a letných športov. V území pramení rieka Nitra, ktorej význam je historický a hospodársky. V

Strategický cieľ stratégie
Zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu a kvalitu života obyvateľov prostredníctvom rozvoja služieb, podpory podnikania a zlepšenia životných
podmienok občanov.

Strategické priority definované v stratégií
Priorita 1: Rozvoj cestovného ruchu
Priorita 2: Verejná infraštruktúra
Priorita 3: Rozvoj podnikania a služieb
Priorita 4: Napĺňanie cieľov stratégie CLLD

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
1.1 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry (7.5)
1.2 Podpora nepoľnohospodárskych činností (6.4)
2.1 Budovanie, zlepšovanie a rozširovanie miestnych základných služieb (7.4)
2.2 Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a zlepšenie vzhľadu obcí (7.2)
3.1 Podpora mladých poľnohospodárov (6.1)

5. 10. 2018, 10:27

NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka

7 z 11

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=97

Opatrenia IROP – základná alokácia
2.3 Rozšírenie sociálnych a komunitných služieb (5.1.2)
2.4 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zastávok, staníc a parkovísk (5.1.2)
3.3 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov (5.1.1)
4.1 Prevádzka MAS (5.1.1)

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
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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

regionálne produkty a cestovný ruch

Úroveň nadnárodná

zvyky a tradície, cestovný ruch

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

regionálne produkty a cestovný ruch

Úroveň nadnárodná

zvyky a tradície, cestovný ruch
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Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
-

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou

(/resources/prv20142020/fotobefore
/97_1.jpg)

Fotografie projektu - po realizácii
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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)
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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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