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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Dolné Záhorie
Malacky
Bratislavský samosprávny kraj

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia CLLD - Dolné Záhorie
Územie MAS Dolné Záhorie (katastrálne územia 15 obcí, 2 miest a 1 mestskej časti)
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

1753117

€

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

1389817

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

04 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom stratégie je splnenie strategického cieľa, ktorý sa bude realizovať prostredníctvom Akčného
plánu stratégie CLLD, ktorý obsahuje 5 podopatrení PRV (okrem chodu MAS), 3 aktivity IROP a 2
aktivity OP ĽZ. Tieto tvoria implementačný rámec podpory CLLD naprogramovaný v rámci základnej
alokácie na stratégiu.

Strategický cieľ:
Využitím vnútorného potenciálu územia prostredníctvom integrovaného prístupu k miestnemu rozvoju
vedenému komunitou zvýšiť do roku 2023 jeho konkurencieschopnosť, výkonnosť a adaptabilitu, pri
súčasnom zvyšovaní kvality života jeho obyvateľov a návštevníkov a pri rešpektovaní princípov
udržateľného rozvoja.
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

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

Vložte logo

(/resources/prv20142020

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

62316

Rozloha

502,4

km2

Hustota obyvateľstva

124,0

obyv./km2

Počet obcí

18

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave,
Záhorská Ves, Závod, Zohor, Záhorská Bystrica - m.č. Bratislava, Malacky, Stupava.

Z toho mestá
Malacky, Stupava

Administratívne zaradenie - okres

Malacky, Bratislava IV

Administratívne zaradenie - kraj

Bratislavský samosprávny kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Adrián Pernecký, Ing. Mgr. art. Roman Maroš

Sídlo kancelárie MAS
Agátová 16, 900 31 Stupava
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Manažér MAS
Meno

Mgr. Adriana Očenášová

Tel.

0908768849

Mobil

0908768849

Fax
Email

adriana.ocenasova@masdolnezahorie.sk

Web stránka MAS

www.masdolnezahorie.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský, anglický, nemecký

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Riešené územie MAS Dolné Záhorie je lokalizované v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), tvoria ho katastrálne územia 15 obcí, 2 miest
a 1 mestskej časti, ktoré podľa administratívno-správneho členenia patria do 2 okresov Malacky a Bratislava IV).
Územie MAS má rozlohu 502,4 km2 a hustotu 122,17 obyvateľov na 1 km2. Dominantným a určujúcim prvkom celej sídelnej štruktúry na
území BSK je mesto Bratislava, ktoré cez územie m.č. Záhorská Bystrica priamo zasahuje do riešeného územia MAS. Popri napojeniu na
hlavné mesto Bratislava, kostru sídelného systému územia dotvárajú regionálne rozvojové centrá mestá Malacky a Stupava, ktoré sú

Strategický cieľ stratégie
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Využitím vnútorného potenciálu územia prostredníctvom integrovaného prístupu k miestnemu rozvoju vedenému komunitou zvýšiť do roku
2023 jeho konkurencieschopnosť, výkonnosť a adaptabilitu, pri súčasnom zvyšovaní kvality života jeho obyvateľov a návštevníkov a pri
rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.

Strategické priority definované v stratégií
Strategický cieľ bude dosahovaný napĺňaním špecifických cieľov v rámci 4 stanovených priorít stratégie CLLD:
Priorita 1: Stimulácia miestnej ekonomiky a zamestnanosti
Priorita 2: Fyzická regenerácia územia a zvýšenie kvality života
Priorita 3: Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe
Priorita 4: Partnerstvo a spolupráca

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
7.4 Podpora na investície do miestnych zákl. služieb pre vidiecke obyv., voľného času a kultúry...
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turist. informácií a do turist. infraštruktúry malých rozmerov...

Opatrenia IROP – základná alokácia
5.1.1.A. Podpora zakladania nových mikro a malých podnik.
5.1.2.A. Podpora dopravného prepojenia a dostupnosti územia
5.1.2.C. Rozvoj komunitných a sociálnych služieb

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

Partneri projektu

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu

Partneri projektu
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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 biodiverzity, agroturizmus

Úroveň nadnárodná

ochrana životného prostredia

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

miestny rozvoj, podpora podnikania, agroturizmus,

Úroveň nadnárodná

ochrana životného prostredia, sociálne inovácie

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
Revitalizácia Námestia mládeže Zohor
Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája Malacky
Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad
Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím Veľké Leváre
Náučný chodník obce Záhorská Ves
Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.
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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)
© 2015 NSRV SR, Všetky práva vyhradené.

5. 10. 2018, 15:28

