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Abstrakt

Po rokoch individuálneho úsilia jednotlivých obcí, či skupiniek obcí, ako aj ich obyvateľov,
hospodárskych subjektov, občianskych združení a spolkov realizujúcich rozvojové projekty
a aktivity v cieľovom území, aktéri dospeli k presvedčeniu, že jedine vyššia úroveň
spolupráce a integrácie prinesie potrebnú synergiu, vyššiu kvalitu a lepšie zapojenie
obyvateľov do hľadania nových a inovatívnych nápadov a rozhodovania o území. Zároveň
zlepší koordinovanosť v uchádzaní sa o finančné zdroje na miestny rozvoj.
Veľkú zásluhu na posilnení záujmu o integrovaný prístup a aktivizácii samosprávy, združení a
obyvateľov obcí v rámci dotknutého územia má združenie obcí Enviropark Pomoravie, ktoré
funguje od r. 2008 a v súčasnosti združuje 8 obcí Dolného Záhoria, s konkrétnymi
pozitívnymi skúsenosťami koordinovaného a strategického prístupu pri realizácii podporných
a rozvojových aktivít.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že hlavným dôvodom spracovania stratégie bolo spojiť sily,
doterajšie skúsenosti, prostriedky a ľudské zdroje na posilnenie vzájomnej dôvery
a princípov partnerstva a koordinácie, s cieľom posilniť procesy plánovania a implementácie
projektov viac sektorového rozvoja územia smerom k zvýšeniu kvality života obyvateľov
Dolného Záhoria.
Na území mikroregiónu dominuje vidiecke osídlenie, ktoré je pomerne rozdrobené. Pre
životaschopnosť mikroregiónu je dôležité stabilizovať vidiecke osídlenie a vidiek ako
životný priestor a miesto pre hospodárske aktivity. V zmysle princípov vyváženého
územného rozvoja je dôležité popri vytvorení funkčného zázemia hlavného mesta podporiť
stratégiou CLLD vyvážený vzťah mesto-vidiek. Vidiecke osídlenia na území Dolného
Záhoria majú mnohé potreby a čelia rozmanitým výzvam. V rámci prípravy bolo vyvinuté
úsilie na ich správne identifikovanie a nastavenie priorít, špecifických cieľov a opatrení na
ich riešenie, s priamym pozitívnym dopadom na dané územie a kvalitu života obyvateľov. Pre
tento účel zriadenie a činnosť MAS poskytne miestnej komunite potrebné ľudské,
organizačné a finančné kapacity.
Stratégia CLLD bola vypracovaná dôsledne prepojením priorít, cieľov a opatrení na
identifikované potreby, odvodené od podrobnej analýzy SWOT.
Rámcovo sa stratégia zameriava na kľúčové 4 priority územia, ktoré smerujú k dosiahnutiu jej
strategického cieľa:
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.
Strategický cieľ sa bude dosahovať prostredníctvom 4 priorít a 6 špecifických cieľov, ku
ktorým je v rámci základnej alokácie naprogramovaných 7 podopatrení PRV, 3 aktivity IROP
a 2 aktivity OP ĽZ.
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1. Základné informácie o MAS
1.1 Identifikačné údaje MAS
Tabuľka 1

Identifikačné údaje MAS
Názov MAS
Dátum registrácie

Údaje o
MAS

MAS Dolné Záhorie
12.9.2014

v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov

Sídlo

IČO
DIČ (ak relevantné)
Názov banky
Číslo účtu
Údaje o
banke
IBAN
SWIFT
Meno a priezvisko
Údaje o
E-mail
štatutárovi
Telefón
Meno a priezvisko
Údaje
o kontaktnej E-mail
osobe
Telefón

Občianske združenie Dolné Záhorie
908 74 Malé Leváre č.177
IČO: 42365511
DIČ: 2024153241
Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 3295610001/5600
SK92 5600 0000 0032 9561 0001
KOMASK2X
Ing. Adrian Pernecký
starosta@malelevare.sk
tel.: 0918/784 812
Zuzana Caunerová
dolnezahorie@gmail.com
tel.: 0903/520 071

1.2 Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje
Vymedzenie oblasti a obyvateľstva pre implementáciu predloženej stratégie, ktorú chce
komunita uskutočňovať, spĺňa všetky podmienky stanovené relevantnou legislatívou EÚ:
• populácia cieľovej oblasti je v intervale 10 000 až 150 000 obyvateľov
• ide o súvislé územie navzájom susediacich katastrálnych území 18 obcí,
• celková hustota obyvateľstva celého územia MAS nepresahuje 150 obyv./km2
Vymedzené územie zobrazuje mapa územia MAS (viď Príloha 3). Podrobnosti o členských
obciach dokladujú povinné prílohy:
Príloha 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS
Príloha 2: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS
Príloha 3: Mapa územia MAS
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2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD
2.1 Vznik a história partnerstva
Po rokoch individuálneho úsilia jednotlivých obcí, či skupiniek obcí, ako aj ich obyvateľov,
hospodárskych subjektov, občianskych združení a spolkov realizujúcich rozvojové projekty
a aktivity v cieľovom území, hlavní aktéri rozvoja dospeli k presvedčeniu, že jedine vyššia
úroveň spolupráce a integrácie prinesie potrebnú synergiu, vyššiu kvalitu a lepšie zapojenie
obyvateľov do hľadania nových a inovatívnych nápadov a rozhodovania o území. Zároveň
odstráni nekoordinovanosť až živelnosť v súťaži o finančné zdroje na miestny rozvoj.
Veľkú zásluhu na posilnení záujmu o integrovaný prístup a aktivizácii samosprávy, združení a
obyvateľov obcí v rámci dotknutého územia má združenie obcí Enviropark Pomoravie,
ktoré funguje od r. 2008 a v súčasnosti združuje 8 obcí Dolného Záhoria (Láb, Jakubov,
Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod a Studienka). Postupne nadobudlo
pozitívne skúsenosti a znalosti koordinovaného a strategického prístupu pri realizácii
konkrétnych podporných a rozvojových aktivít. Za roky pôsobenia úspešne implementovalo
viacero projektov cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, OP BSK ako aj projektov
financovaných so súkromných zdrojov http://www.enviroparkpomoravie.sk/regionalnyrozvoj/ .
Starostovia uvedených obcí a partneri z územia sa koncom r. 2013 začali pripravovať na
prístup Leader, pôvodne ako združenie 8 obcí Enviropark. Postupne v rámci stretnutí
a rokovaní s BSK boli jej zástupcovia podporení v tom, aby oslovili aj ostatné obce v rámci
Dolného Záhoria a vytvorili širšie územné partnerstvo. Po iniciatíve Enviroparku
a oboznámení sa s prístupom Leader/CLLD sa postupne aktivizovali aj ďalšie obce
a vyjadrovali záujem sa pridať. Záväzné rokovania začali prebiehať od začiatku roka 2014
a v lete sa sformovala hlavná skupina obcí budúceho partnerstva Dolné Záhorie. Postupné
pridávanie sa členov je vidieť z priložených prezenčných listín z členských schôdzí.
Okrem aktivít Enviroparku boli dôležitými aj pozitívne ohlasy a svedectvá zainteresovaných
subjektov a samospráv v rámci susediacej MAS Podhoran (zahŕňa viacero obcí okresu
Malacky) a niektorých ďalších MAS, ktoré realizovali integrovanú stratégiu Leader v rámci
PRV SR 2007-2013.
V procese kreovania OZ napokon počet obcí skončil na čísle 18. V čase predloženia
Projektového zámeru stratégie CLLD bol počet členov OZ Dolné Záhorie 37 riadnych členov,
z čoho je 18 obcí a miest a 19 subjektov z neverejného sektora.
V čase medzi podaním Projektového zámeru (12/2015) a súčasnosťou sa OZ, osobitne jeho
Výkonný orgán a pracovná skupina pre prípravu stratégie CLLD sústredili na sledovanie
procesu výberu stratégie na RO PRV/IROP, resp. PPA, pripravili odvolanie proti udeleniu
negatívnej hodnotiacej správy k PZ (dôvod „chýbajúca hrebeňová väzba“ formulára PZ)
a priebežnému štúdiu riadiacich a ostatných dokumentov, resp. aktualizovaných podmienok
a výberových kritérií na MAS CLLD. Jednotlivé orgány združenia sa stretávali a konali
v zmysle platných stanov OZ.
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Členovia Výkonného orgánu analyzovali a aktualizovali strategickú časť stratégie CLLD,
aktualizovali stanovy združenia, predkladali alternatívy výberových kritérií na členov
orgánov, resp. pracovníkov kancelárie a plnili ďalšie úlohy.
Aktuálne má OZ Dolné Záhorie 40 riadnych členov, z toho je 18 obcí a miest a 22 subjektov
z neverejného sektora.
Zoznam členov MAS Dolné Záhorie podľa sektorov je uvedený v povinnej Prílohe 4 Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí).
Zloženie členskej základne OZ Dolné Záhorie bolo od založenia Výkonným výborom cielene
usmerňované, tak aby bolo vyvážané sektorovo aj geograficky. V súčasnosti má partnerstvo
nasledovné zloženie členov podľa sektorov:
• 45 % zástupcovia verejného sektora (18 členov)
• 17,5 % zástupcovia podnikateľského sektora (7 členov)
• 37,5 % zástupcovia občianskeho sektora (15 členov)
Spôsob a zdôvodnenie výberu partnerov
Rovnomerné rozloženie členskej základne v území partnerstva je zabezpečené pomerným
počtom zástupcov zo všetkých obcí a sektorov, ktoré sú zahrnuté do územia pôsobnosti
partnerstva.
Geograficky a sektorovo vyvážené zloženie orgánov partnerstva je zakotvené aj v interných
vykonávacích predpisoch a v praxi sa dosahuje obmenou členov v kľúčových orgánoch.
V rámci verejného sektora územie pokrýva všetky obce počnúc od Záhorskej Bystrice m.č.
BA, smerom po záhorskej rozvojovej osi, cez Stupavu, Malacky až po administratívnu
hranicu BSK.
Čo sa týka členov v rámci neverejného sektora, tu v rámci verejných informatívnych stretnutí
boli starostovia a aktivisti usmernení, aby svoje iniciačné aktivity v prvom rade zacielili na
podnikateľské subjekty a združenia, ktoré sú v rámci ich územia dôležité, majú potenciál
a záujem sa podieľať na podpore konkurencieschopnosti a spoločnom rozvoji územia.
Ďalším usmerňujúcim kritériom bolo cielenie záujmu na potencionálnych beneficientov
podporných opatrení a aktivít z PRV a IROP a ich podľa možností pomerné zastúpenie.
Týmto spôsobom sa partnerstvu podarilo združiť a zapojiť do spoločných rokovaní 7
subjektov súkromného sektora a 12 z občianskeho sektora. Aktuálny stav členstva
a priradenie k záujmovým skupinám je uvedené v Personálnej matici MAS (Príloha 8).
Členstvo v OZ je otvorené, takže je predpoklad jeho postupného rozšírenia a vstup ďalších
členov v priebehu implementácie stratégie.
Kľúčové doterajšie projekty partnerov združených v MAS sú uvedené v závere analytickej
časti v kapitole 3.1.3 Popis doteraz realizovaných aktivít v území.
2.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD
Po podaní žiadosti o registráciu a stanov OZ Dolné Záhorie na MV SR zo dňa 03.09. 2014,
prípravný výbor OZ začal realizovať systematické kroky vedúce k implementácii dôsledne
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participatívnej metódy spracovania stratégie, metódy založenej na účasti kľúčových
reprezentantov územia partnerstva z radov predstaviteľov samosprávy, občianskeho
a súkromného sektora.
V rámci prípravnej fázy išlo najmä o oboznámenie členov partnerstva s podstatnými prvkami
prístupu Leader a nadväzujúceho miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD). V tejto
etape sa uskutočnilo niekoľko stretnutí a diskusií členov Výkonného výboru OZ Dolné
Záhorie, na ktorých členovia v interakcii so starostami členských obcí diskutovali
o konkrétnych možnostiach zapojenia obyvateľov, neverejného sektora a miestnych
aktivistov, so záujmom a potenciálom venovať sa príprave a organizácii jednotlivých súčastí
stratégie a následne rozvoju územia. Dôležitými boli aj neformálne stretnutia členov
Výkonného výboru OZ s predstaviteľmi susednej, na Záhorí už fungujúcej MAS Podhoran
(podporenej z PRV 2007-2013) a odborníkmi v cieľovom území, kde sa členovia Výkonného
výboru OZ aj prakticky oboznámili s konkrétnymi skúsenosťami a prínosmi implementácie
prístupu Leader. Členovia Výkonného výboru OZ následne prostredníctvom získaných
informácií rôznymi formami podporovali informovanosť členov OZ a obyvateľov územia
Dolné Záhorie. Ako podporný nástroj pre lepšiu informovanosť bol na informačných
tabuliach vo všetkých obciach partnerstva zverejnený článok - stručná informácia pre
aktérov v záujmovom území, jeho kópia je v Prílohe 5.1.
Na základe skúseností boli použité metódy, ktoré sa nám v predchádzajúcom období najviac
osvedčili a to úvodné aktivizačné stretnutia na podporu budovania kapacít podľa sektorov:
a) občiansky sektor:
-

osobné stretnutia so spoločenskými a občianskymi organizáciami v území,

informovanie o nástroji CLLD/Leader
- mapovanie potrieb, zámerov a informovanie o význame účasti v procese plánovania
(2 stretnutia, 21 zmapovaných občianskych organizácií v území)
b) podnikateľský sektor:
- osobné stretnutia s podnikateľmi v území - mapovanie potrieb, zámerov a
informovanie o význame účasti v procese plánovania, informovanie o nástroji
CLLD/Leader (2 stretnutia, 17 zmapovaných podnikateľov)
c) verený sektor:
- rokovania starostov obcí v rámci klubu starostov okresu Malacky - rozhodnutia
o pribraní členov do MAS, informovanie o nástroji CLLD/Leader , príprava plánu práce
na príprave stratégie (1 rokovanie, 16 účastníkov)
-

informovanie obecných zastupiteľstiev o význame CLLD/ Leader a možnostiach

financovania projektov pre rozvoj regiónu (18 obecných zastupiteľstiev)
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V máji 2015 zvolal Výkonný výbor členskú schôdzu OZ Dolné Záhorie v Stupave, venovanú
predstaveniu procesu prípravy na prístup Leader a CLLD, na ktorej okrem iných odznela aj
odborná prezentácia, venovaná podstatným aspektom tvorby partnerstva a formovania
MAS, prvkom integrovanej stratégie CLLD, predpokladanému podpornému rámcu Leader a
CLLD v programovom období 2014-2020, ako aj skúsenostiam z overenej praxe MAS Leader
v SR za obdobie 2007-2013. Prezenčné listiny z členských schôdzí sú v Prílohe 5.
Začiatkom júna 2015, po vydaní výzvy PPA č. 4/PRV/2015 na predkladanie ŽoNFP pre
opatrenie: 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.1 Prípravná podpora, sa OZ Dolné Záhorie rozhodlo pripraviť a predložiť žiadosť najmä
s cieľom získať prostriedky na zapojenie a podpornú prácu skúseného konzultanta, ktorý
pomôže zabezpečiť odbornosť a kvalitu stratégie a následne tak zvýšiť šancu OZ na získanie
štatútu MAS.
V danom okamihu sa najdôležitejším rozvojovým aspektom stal je práve samotný proces
tvorby integrovanej stratégie, ktorého kľúčom bola sociálna a občianska mobilizácia,
cyklicky sa opakujúca v rôznej forme a ovplyvňujúca každý krok tvorby stratégie. S ňou
súvisel počiatočný nutný proces uvedomenia si podstaty prístupu zdola nahor (viac hláv viac
rozumu) a tiež to, že v rámci územia sú expertmi najmä jeho vhodne zainteresovaní
obyvatelia.
Pre proces tvorby stratégie sa Výkonný výbor OZ snažil hneď od zahájenia prác na stratégii
zostaviť vhodný širokospektrálny pracovný tím, zložený zo zástupcov všetkých sektorov,
záujmových skupín, oblastí života a lokalít územia (zástupcovia samospráv, podnikatelia,
poľnohospodári, športovci, turisti, ľudoví umelci, učitelia, ženy, mladý ľudia, dôchodcovia,
zástupcovia menšín a pod.).
Pre oslovenie čo najširšej skupiny obyvateľov, budúcich potencionálnych beneficientov a
aktivistov Výkonný výbor OZ realizoval lokálnu informačnú kampaň v území (miestne
tlačové média, informačné tabule a web stránky obcí a Enviropark Gajary), s cieľom
sprostredkovať informácie o tvoriacej sa MAS a pripravovanej stratégii a tiež s výzvou na
zapojenie sa. Kľúčovým bol informatívny článok pre obyvateľov mikroregiónu Dolné
Záhorie zverejnený začiatkom júna 2015 „Spájame sily pre zvýšenie kvality života
v mikroregióne

Dolné

Záhorie“,

ktorého

kópia

je

v Prílohe

5.1.

(alebo

napr.

http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=5838) Okrem toho sa zmienka
o formovaní MAS a stratégie CLLD dostala do agendy zasadnutí obecných zastupiteľstiev
všetkých zainteresovaných obcí.
Výzva, resp. ponuka na zapojenie sa do práce komunity a do prípravy stratégie MAS
pokračovala aj v rámci ďalších konkrétnych aktivít realizovaných pod vedením odborného

Stratégia CLLD Dolné Záhorie – v znení Dodatku č. 3

10

konzultanta žijúceho v území partnerstva, ktorý začal koordinovať proces vypracovania
stratégie od júna 2015.
Obyvatelia cieľového územia, ktorí prejavili záujem alebo prijali ponuku od starostov obcí,
tak vytvorili pri OZ podporný tím miestnych aktivistov, ktorý bol k dispozícii pre čiastkové
úlohy koordinované odborným konzultantom v rámci prípravy stratégie CLLD. Tak boli
vytvorené vhodné podmienky na tvorbu stratégie, kde sa prelínali komunitné miestne a
expertné vedomosti a skúsenosti. Skupinu aktivistov vytvorilo celkovo 33 ľudí z cieľového
územia, s rôznym sektorovým zaradením a pozadím odbornosti a skúseností. Pre lepšie
zacielenie práce a získanie reálnych výstupov (Analytický rámec, Strategický rámec,
Implementačný rámec) bol podporný tím aktivistov OZ Dolné Záhorie rozdelený do
nasledovných pracovných skupín:
-

Pracovná skupina pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka (opatrenia PRV)

-

Pracovná skupina pre miestnu ekonomiku a podnikanie okrem pôdohospodárstva
(aktivity IROP)

-

Pracovná skupina pre sociálnu inklúziu a MRK (prierezové témy)

Zoznam a kontakty na členov pracovných skupín je v Prílohe 5.1.
Pracovné skupiny začali svoju činnosť v auguste 2015 a v priebehu činnosti sa rozšírili
o ďalších členov/aktivistov, ktorí pristúpili neskôr v priebehu práce na konkrétne zadané
úlohy. Členovia pracovných skupín komunikovali osobne, prostredníctvom mailing listu
a neskôr tiež prostredníctvom účelovo zriadenej sociálnej siete.
Takáto otvorená participácia umožnila získanie početnejších názorov a podnetov v
predmetných oblastiach miestneho rozvoja, umožnila rozpoznať väčšinové názory
a priority verejnosti na riešenie problémov v území. Do procesu tak bol súčasne vnesený
prvok osvety o možnostiach nachádzania stabilnejších a optimálnych spôsobov riešenia
problémov komunity, účastníkom bol poskytnutý priestor pre osobnú iniciatívu a
motiváciu pre realizáciu vlastnej rozvojovej stratégie na princípoch reálneho partnerstva
a spolupráce.
Podstatnými pre zapojenie obyvateľov, zástupcov obcí a aktivistov v území boli 3 konkrétne
analytické aktivity pracovného tímu pod vedením odborného konzultanta, ktorý koordinoval
a pôsobil ako mediátor pri spoločných stretnutiach:
1. Brainstorming (realizácia v období 07-08/2015)
Brainstormingový formulár bol pripravený odborným konzultantom v spolupráci s Výkonným
výborom OZ a distribuovaný mailom všetkým členom OZ Dolné Záhorie. Jeho hlavným
účelom bolo zistenie špecifík a názorovej orientácie členov partnerstva, s cieľom ich
postupného zjednotenia definovaním spoločnej vízie pre integrovanú stratégiu CLLD. Vo
formulári prevládali otázky typu: Čo chceme, resp. môžeme zmeniť?, Čo chceme dosiahnuť
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do roku 2023?, Čo bude dôkazom toho, že sme boli úspešní?, K akým prvkom integrácie sa
prikláňate?, Má stratégia CLLD adresovať aj integráciu rómskej menšiny v území? a pod.).
Zainteresovaním aktérom bol v úvode vysvetlený účel brainstormingu, po zodpovedaní
otázok bol sumarizovaný na úrovni obcí a verejne prediskutovaný v pracovných skupinách
a vo Výkonnom výbore OZ a následne využitý pre definovanie vízie a priorít stratégie. Kópia
formulára brainstormingu a sumarizácia odpovedí po obciach je v Prílohe 5.1.
2. Prieskum obcí (realizácia v období 08-09/2015)
Prieskum členských obcí partnerstva za účelom získania podrobných informácii o všetkých
druhoch zdrojov v partnerských obciach, vrátane ľudských zdrojov, ktoré sú pripravené (a
ochotné) priamo sa zapojiť do prípravy a implementácie stratégie CLLD.
Formulár prieskumu bol spracovaný odborným konzultantom v súčinnosti s Výkonným
výborom OZ a následne napĺňaný údajmi a informáciami od obecných úradov, miestnych
združení a miestnych aktivistov, ktorí pokrývali občiansky i súkromný sektor. Do prieskumu
ohľadne mapovania zdrojov sa zapojilo všetkých 18 obcí partnerstva, ktoré v rámci obecných
štatistík disponovali časťou požadovaných informácií, ostatné a menej dostupné informácie
zisťovali miestni aktivisti a konzultant v teréne. Informácie z prieskumu obcí sú použité
v analytickej časti predloženej stratégie. Agregované údaje z realizovaného vlastného
prieskumu obcí partnerstva sú uvedené v rámci Prílohy 5.1 (Dokument 9).
3. Prieskum obyvateľstva (realizácia v období 09-10/2015)
Prieskumný dotazníkový formulár bol pripravený odborným konzultantom v papierovej forme
aj v on-line webovej aplikácii, umožňujúcej elektronické vyplnenie a odoslanie. V úvode
dotazníka bol potenciálnym respondentom z územia vysvetlený účel prieskumu, proces
prípravy stratégie CLLD a ponúknutá možnosť ďalšie osobného zainteresovania sa. Do
uzávierky prieskumu prišlo vyplnených 336 platných dotazníkov (spolu tlačená verzia plus
on-line), ktoré boli následne spracované a spolu s dotazníkovým formulárom sú priložené
v Prílohe 5.1 (alebo napr. http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=6021)
Počas realizácie vyššie uvedených troch kľúčových analytických aktivít prebiehala intenzívna
mailová, telefonická a osobná komunikácia medzi Výkonným výborom OZ, členmi OZ,
odborným konzultantom a aktivistami z radov obyvateľov územia.
Pre ďalší postup prípravy stratégie CLLD bolo dôležité stretnutie starostov obcí a ďalších
zainteresovaných aktérov z územia partnerstva s ľuďmi z iných už fungujúcich MAS v SR
a ČR ako aj regionalistami z BSK a VÚC Nitra na konferencii k téme „Rozvoj vidieka,
Miestne akčné skupiny, podpora lokálnych producentov a tvorba regionálnej značky“,
ktorú dňa 29.9. 2015, zorganizoval Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
BSK s podporou MKIC Stupava, za účelom podpory aktérov rozvoja vidieka v Bratislavskom
kraji, sieťovania jednotlivých členov a nastavenia vhodného systému fungovania spolupráce
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pre programové obdobie 2014 – 2020. Program konferencie a prezenčná listina je súčasťou
Prílohy 5.1.
Hneď po ukončení programu konferencie pokračovalo stretnutie Výkonného výboru OZ,
zúčastnených starostov a primátorov, ďalších členov OZ Dolné Záhorie a aktivistov
s odborným konzultantom, na ktorom bol zhrnutý aktuálny stav prípravy vlastnej stratégie,
boli sumarizované výstupy z analýzy zdrojov územia, predbežný návrh SWOT
a prediskutované boli hlavné rozvojové potreby vyplývajúce zo SWOT. Na záver Výkonný
výbor OZ rozdelil úlohy pre ďalšie etapy prípravy stratégie konkrétnym osobám, najmä
pripomienkovanie a dopracovanie návrhov strategického rámca pripraveného konzultantom.
V tejto etape prípravy stratégie sa vyskytli nejasnosti, podnety členov a otázky ohľadne
analýzy SWOT a z nej plynúcich rozvojových potrieb, alternatívy vízie, definovaných
hlavných cieľov, priorít, špecifických cieľov stratégie, výberu podporovaných typov
činností, výšky zdrojov pre MAS. Tieto boli adresované a následne rozdiskutované na
riadnej členskej schôdzi OZ Dolné Záhorie konanej dňa 7.10. 2015 o 13,00 hod. v MKIC
Stupava. Schôdzu a priebeh diskusie moderoval predseda OZ s podporou odborného
konzultanta. Kópia prezenčnej listiny je uvedená v Prílohe 5.
Po zmienených rokovaniach bola SWOT, rozvojové potreby a pracovná verzia strategického
rámca rozoslaná všetkým obciam na zverejnenie na svojich úradných tabuliach a
webstránkach, pracovným skupinám aktivistov a členom OZ. Po zapracovaní pripomienok
pracovných skupín a niektorých členov, najmä z radov starostov obcí, bola odborným
konzultantom finalizovaná SWOT analýza a zoznam potrieb a možností rozvoja.
Následne bolo možné v pracovných skupinách zrealizovať problémovú analýzu a
identifikované potreby prioritizovať, jednak s ohľadom na realizované prieskumy a tiež
podľa predpokladov na účinné premietnutie konkrétnych potrieb do strategického rámca
podpory v rámci PRV a IROP.
Pracovné

skupiny

pod

vedením

odborného

konzultanta,

podľa

odsúhlasených

prioritizovaných potrieb rozvoja územia finalizovali návrh vízie, strategického cieľa, návrh
strategického rámca stratégie, výber podporovaných typov činností (výber opatrení
PRV, IROP), ktorými sa majú dosiahnuť stanovené ciele, ako aj návrh rozdelenia rozpočtu
stratégie. Tieto zásadne prvky intervenčnej logiky stratégie CLLD boli zdieľané
a komentované pracovnými skupinami aj prostredníctvom špeciálne pre tento účel vytvorenej
web-platformy sociálnej siete SocialCast/VMware a tiež mailovou komunikáciou. Keďže na
sociálnu sieť bol prístup iba pre registrovaných členov v Prílohe 5.1 prikladáme pre ilustráciu
kópie pracovnej obrazovky z platformy siete.
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Záverečná verzia strategického rámca ako aj kompletná stratégia CLLD, vrátane rozpočtu boli
prediskutované a odsúhlasené na ďalšej členskej schôdzi OZ Dolné Záhorie konanej dňa
09.12. 2015 o 14.00 hod. v MKIC Stupava. Kópia prezenčnej listiny a zápis z rokovania sú
uvedené v Prílohe 5.
Obyvateľstvo v cieľovom území bolo jednak priamo alebo prostredníctvom svojich priamych
zástupcov a aktivistov rôznymi formami zapojené do všetkých dôležitých fáz prípravy
a finalizácie predloženej stratégie CLLD (verejné stretnutia, prezentácie, konzultácie,
diskusie, pracovné skupiny, konferencia, články v médiách, web-stránky obcí, informačné
tabule a vývesky s informáciami o SWOT, výsledkoch problémovej analýzy, finálnom
zozname

potrieb

územia,

návrhu

rámca

stratégie

a

opatrení,

on-line

zdieľanie

a pripomienkovanie pracovných návrhov jednotlivých častí stratégie na vlastnej sociálnej
sieti i.).
V Prílohe 5 je priložený Súhrn najdôležitejších stretnutí v procese tvorby partnerstva
a prípravy stratégie CLLD a tiež prezenčné listiny z rokovania Výkonného výboru OZ.
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3. Analytický rámec
3.1 Analýza zdrojov územia
3.1.1. Všeobecná charakteristika územia
Výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia
Riešené územie Partnerstva 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:
okres Malacky:
-

Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok,
Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor

-

Malacky, Stupava

okres Bratislava IV:
-

Záhorská Bystrica m.č.

Výhodou je poloha a lokalizácia územia verejno-súkromného partnerstva - Bratislavský
samosprávny kraj (BSK) a tiež to, že obce vytvárajú súvislý územný celok. BSK je vplyvom
hlavného mesta Bratislava mestským, konkurencieschopným a rýchlorastúcim regiónom SR, s
vysokým podielom služieb na regionálnej ekonomike a
perspektívou vysokej konkurencieschopnosti aj na úrovni
EÚ. Konkurenčná výhoda BSK je tvorená strategickou
polohou, koncentráciou investícií, ziskových podnikov a
finančných

inštitúcií

zamestnávajúcich

vysoký

počet

zamestnancov, koncentráciou orgánov štátnej a verejnej
správy, ako aj inštitúcií národného významu, vysokým
kultúrnym a historickým bohatstvom a vysokokvalifikovanou
pracovnou

silou.

Vďaka

prítomnosti

univerzít,

akademickému prostrediu a vedecko-výskumných pracovísk
má BSK spomedzi všetkých krajov SR najvyšší inovačný
potenciál. Územie má atraktívnu polohu v centre rozvojových aktivít územnej spolupráce
v rámci EÚ, s možnosťou cezhraničnej spolupráce s Českou a Rakúskou republikou a
Maďarskom. V rámci stredoeurópskeho priestoru sa vplyvom iniciatívy regiónov formuje
nový euroregión CENTROPE. Tento región je unikátnym nadnárodným hospodárskym
priestorom na priesečníku hraníc 4 štátov, spája partnerov, ktorí sa chcú navzájom ideálne
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dopĺňať vo využití príležitostí, kreativite, raste a otvorenosti. Aj vďaka dobrej polohe patrí
BSK v rámci cestovného ruchu medzi najnavštevovanejšie samosprávne kraje SR s podielom
počtu návštevníkov takmer 25%.
Vplyvom sústredenia obyvateľstva v hlavnom meste je BSK prevažne mestským regiónom
SR (80,87 % obyvateľov žije v mestách), s hustotou zaľudnenia 298,5 obyvateľov na km2,
ktorá je 2,7 násobne vyššia ako je celoslovenský priemer. 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 Partnerstva Dolné Záhorie. Popri napojeniu na hlavné mesto
Bratislava, kostru sídelného systému riešeného územia dotvárajú ako regionálne rozvojové
centrá

mestá

Malacky

a Stupava,

ktoré

sú

významnými

hospodárskymi,

administratívnymi a kultúrnymi strediskami. Popri týchto regionálnych rozvojových
centrách sa postupne formujú rozvojové priestory v smere záhorskej rozvojovej osi
(Bratislava - Stupava - Malacky). Výhodou je dobré napojenie územia na diaľnicu D1,
ktorá prechádza územím a poskytuje rýchle cestné spojenie medzi Bratislavou a zvyškom
Záhoria a smerom na Brno s Českou republikou.
Už vyše desaťročie intenzívnejú týmto smerom suburbanizačné tendencie, ktoré sa
prejavujú migráciou za bývaním a hospodárskymi aktivitami. Súčasne s nimi sa v Bratislave
špecificky prejavujú aj koncentračné tendencie v podobe migrácie obyvateľstva z rôznych
častí SR práve do bratislavskej aglomerácie. Nejde len o mestské časti Bratislavy, ale hlavne
o zázemie mesta, ktoré smerom na Záhorie zahŕňa najmä Stupavu, Marianku, Borinku, Zohor
a Lozorno. V tomto kontexte suburbanizácia na jednej strane prináša výhodu v dostatku
kvalifikovanej pracovnej sily, ale zároveň sa zvyšuje konkurenciu na trhu práce, ktorú
negatívne pociťujú najmä miestne skupiny obyvateľstva s nižším vzdelaním alebo
nedostatkom praxe. Napriek tejto situácii je vzhľadom na potenciál hlavného mesta
nezamestnanosť v BSK najnižšia v rámci SR. Okres BA IV kam patrí Záhorská Bystrica m.č.
vykazuje za posledné 3 roky (2013 - 2015) mieru evidovanej nezamestnanosti 5,47 až 5,71 %,
v okresoch Malacky miera evidovanej nezamestnanosti v rovnakom období kolísala medzi
6,81 až 7,43 %.
Napriek tomu, že BSK je prevažne mestským regiónom s vyššou priemernou hustotou
zaľudnenia, tento priemer nemá najlepšiu nevypovedaciu hodnotu. V rámci cieľového územia
Dolné Záhorie sú aj typicky vidiecke územia so sídlami do 1 000, resp. do 2 000 obyvateľov,
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s miestnou ekonomikou prevažne poľnohospodárskeho charakteru, s minimálnym zastúpením
priemyslu a služieb.
Nevýhodou z hľadiska lokalizácie územia MAS, v tomto kontexte je predovšetkým územie
Pomoravia, ktoré bolo takmer polstoročie za socialistického režimu vplyvom pohraničia
s Rakúskom odsúdené na izoláciu a okraj záujmu. Prevažná časť cieľového územia patrí do
okresu Malacky, ktorý zaberá severozápadnú časť Bratislavského kraja. Prihraničnú polohu
cieľového územia dokumentuje skutočnosť, že s Rakúskom hraničí 7 obcí, ktoré svojou
rozlohou predstavujú 23,8 % z rozlohy okresu Malacky.
Málo rozvinuté a rokmi izolácie znevýhodnené územie Pomoravia, bolo opakovane
znevýhodnené aj po vzniku samostatnej SR tým, že ako súčasť BSK bolo do značnej miery
odstavené od prílevu rozvojových finančných prostriedkov zo ŠF EÚ v rámci hlavných
operačných programov. Prostriedky vyčlenené na realizáciu politiky súdržnosti (ŠF a KF)
v programovom období 2007 – 2013 v rámci samostatného OP BSK boli nedostatočné. Preto
aj po rokoch implementácie rozvojových programov a preinvestovania vysokých súm
finančných prostriedkov EÚ v rámci SR, toto územie stále vykazuje slabú občiansku
vybavenosť,

nedostatočnú

infraštruktúru,

veľmi

zraniteľnú

miestnu

ekonomiku

a

podnikateľskú štruktúru, čo sa odráža v zníženej kvalite života obyvateľov.
Ďalšou nevýhodou územia je, že väčšina ekonomicky aktívneho obyvateľstva, osobitne
absolventov vysokých škôl, je orientovaná na prácu v hlavnom meste. V dôsledku toho sa
neúmerne zvyšujú nároky na dopravu a jej priepustnosť do Bratislavy. Najmä cestná
doprava so zvyšujúcim sa stupňom automobilizácie, nie je schopná saturovať ranné a večerné
migračné toky medzi mestom a jeho suburbanizovaným zázemím. BSK je spomedzi všetkých
krajov na prvom mieste v počte vozidiel (17,2 %) a osobných motorových vozidiel (17,4 %).
A tak z dobrého napojenia na diaľnicu D1, ktoré je za normálnych okolností výhodou
cieľového územia, sa počas rannej a večernej dopravnej špičky stáva nevýhoda, ktorou je
výrazné preťaženie cestnej dopravy, zníženie priepustnosti a jej značné spomalenie. Lepšia
možnosť pracovného uplatnenia v neďalekom hlavnom meste tak so sebou prináša túto
nevyhnutnú daň v podobe straty času a tiež istého nervového vypätia počas denného
dochádzania za prácou v prehustenej premávke. Vysoká intenzita cestnej dopravy prináša tiež
zhoršenie kvality ovzdušia a ŽP.
Ako je popísané ďalej, vzhľadom na vysoký podiel environmentálne chránených území je
značná časť územia (predovšetkým Pomoravie a CHKO Záhorie) znevýhodnená pre
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intenzívnu poľnohospodársku a lesnícku výrobu, ktorú navyše obmedzuje vysoký podiel
vojenských lesov.
Geografická charakteristika
Popis územia
Dolné Záhorie sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, ktorá patrí do panónskeho
biogeografického regiónu. Prirodzené hranice tejto oblasti tvorí na východe pohorie Malé
Karpaty a na západe rieka Morava, ktorá je zároveň hranicou s Rakúskom a oddeľuje územie
od nížin Viedenskej kotliny. Na juhu hraničí Dolné Záhorie s okrajovými časťami Bratislavy.
Väčšina územia má prevažne rovinatý charakter. Hlavnými geomorfologickými celkami sú
Záhorská nížina, z ktorej sa smerom na východ dvíhajú Malé Karpaty. Záhorská nížina má
veľmi pestrý reliéf. Západná a južná časť je prevažne rovinatá, smerom na sever a na východ
sa jej vzhľad približuje pahorkatine. Najvyššími bodmi sú vrchy v Malých Karpatoch,
Volhovisko (587 m.n.m) v KÚ Lozorno a Kozlisko (527 m.n.m) v tesnej blízkosti brala hradu
Pajštún v KÚ Borinka. Najnižšie položenou časťou je oblasť nivy Moravy (okolo 140 m.n.m).
Najväčšiu časť okresu tvorí južná časť Záhorskej nížiny - Borská nížina, východný okraj
Podmalokarpatská zníženina a pohorie Malých Karpát a západnú časť popri rieke Morave
Dolnomoravská niva. Západnú časť Dolného Záhoria tvorí eróziou vodných tokov vyhĺbená
široká plytká zníženina v oblasti terás Moravy tzv. Záhorské pláňavy. Záhorské pláňavy
predstavujú fluviálno-eolickú zvlnenú rovinu, pre ktorú sú charakteristické zachované terasy
vodných tokov. Na miestach zníženín v medzidunových priestoroch sa sformovali mokraďové
depresie a mäkký lužný les. Na vyššie položených častiach nivy sa rozšíril tvrdý lužný les.
V minulosti územie prešlo zložitým geologickým vývojom. Na geologickej stavbe Záhorskej
nížiny sa podieľajú hlavne sedimenty z obdobia holocenu - nivné sedimenty a splachy /
piesčitohlinité sedimenty / a z obdobia plaistocénu - reprezentované eolickými formami /
viate piesky a pieskové duny/, riečnymi formami / fluviálno-štrkovopieskové terasy bližšie
nešpecifikovaného veku/. Z obdobia neogénu sú zastúpené hlavne íly, sliene, piesky,
podradné štrky, vápence. Tieto treťohorné a štvrťohorné útvary sa členia na niekoľko častí.
Geologická skladba Malých Karpát - patriacich do tzv. Vysokotatranského oblúka - je zložená
prevažne zo žuly, so žilami aplitov a pegmatitov. Nepatrný význam majú kryštalické brydlice
a sedimentárne série. Druhohorné série sú zastúpené kremencami a vápencami.
Z ložísk nerastných surovín sú najvýznamnejšie ložiská zemného plynu, ropy a gazolínu v
lokalitách Gajary, Jakubov, Suchohrad, Vysoká pri Morave, Studienka a Závod, ktoré
sprevádzajú aj termálne vody. Značný význam pre stavebníctvo tiež majú ložiská
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štrkopieskov v lokalitách Vysoká pri Morave a Malé Leváre. V katastri obce Borinka sa
nachádzajú kvalitné ložiská vápenca. Viate piesky / zlievarenské piesky / v lokalitách
Plavecký Štvnok a Lozorno sa doposial' priemyselne nevyužívajú. V záujmových územiach
obcí Láb a Gajary sú vybudované vo vyťažených ropoplanových ložiskách podzemné
zásobníky dovážaného zemného plynu, ktoré vyrovnávajú nerovnosti v spotrebe zemného
plynu počas celého roka. Uvedený spôsob uskladnenia zemného plynu sa javí ako
najvýhodnejší pri využití vhodných geologických pomerov vyťažených starých ložísk.
Poľnohospodárska krajina záujmového územia predstavuje rozsiahlu časť nížinného
a z časti podhorského územia, prevažne bezlesnú a veľkoblokovú, s nedostatkom plôch
krajinnej zelene. Vzhľadom na rozlohu BSK má kraj najmenší podiel poľnohospodárskej
pôdy v rámci krajov SR (3,8 %), avšak podiel poľnohospodárskej pôdy na celkovej výmere
kraja dosahuje vyše 40 %. Táto výmera predstavuje značný potenciál čoho dôkazom je bohatá
poľnohospodárskej výroby i lesného hospodárstva. Vzhľadom na početné chránené územia je
intenzívna poľnohospodárska výroba v častiach územia limitovaná, čo naopak predstavuje
možnosť pre ekologické poľnohospodárstvo.
Podnebie
Základný klimatický typ na Záhorí je nížinná klíma – v západnej časti teplá, vo východnej
prevažne teplá. Pre Dolné Záhorie sú charakteristické západné a severozápadné vetry
ovplyvňujúce počasie najmä v zime. Územie patrí do teplej a mierne suchej oblasti s
miernou zimou. Podnebie je kontinentálne s menšími ročnými teplotnými výkyvmi ako na
susednej Podunajskej nížine. Priemerné ročné teploty vzduchu dosahujú hodnotu 9,5 ᵒC ,
priemerné júlové teploty 20 ᵒC a priemerné januárové teploty – 1,9 ᵒC .Počet dní so snehovou
pokrývkou sa pohybuje v rozmedzí 30 a 40. Priľahlá časť územia Malých Karpát má o niečo
viac zrážok, so stúpajúcou nadmorskou výškou zrážok pribúda, pričom na ich rozdelenie
výrazne

vplýva

členitosť

a

orientácia

reliéfu.

Svahy

vystavené

dažďonosným

severozápadným vetrom majú viac zrážok ako juhovýchodné svahy. Priemerný ročný úhrn
zrážok sa pohybuje okolo 600 až 650 mm, počet dní so snehovou pokrývkou, ktorá dosahuje
hrúbku 20 až 50 cm, v rozmedzí 40 a 60.
Vodstvo
Záhorskú nížinu a západné svahy Malých Karpát odvodňuje rieka Morava, ktorá sa pri
Devíne vlieva do Dunaja. Záhorská nížina predstavuje z hydrogeografického hľadiska osobitý
celok. Hustota riečnej siete je tu malá a na terasách, náplavových kužeľoch a viatych pieskoch
niekedy dokonca nulová. Územie je pomerne suchou oblasťou, čo je dôsledok klimatických
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podmienok. Riečna sieť sa koncentruje v západnej časti na nive Moravy. Okrem Moravy sú
najvodnatejšími tokmi Rudava a Malina. Patria k viacerým krátkym tokom, ktoré pramenia v
Malých Karpatoch a ďalej tečú cez Borskú nížinu. Maximálne prietoky dosahujú rieky
najčastejšie v zimných a jarných mesiacoch v súvislosti s topením snehu a v letných
mesiacoch, ak výdatne prší. Minimálne prietoky sú obvyklé v júli až septembri, prípadne v
októbri.
Keďže Záhorská nížina nepatrí k výškovo členitým územiam, jej toky charakterizuje malý
sklon korýt. Pôvodnú riečnu sieť výrazne zmenili aj zásahy človeka /úpravy tokov a
hydromeliorácie /. Rieka Morava vo svojej záplavovej oblasti vytvorila systém ramien a
mokradí, veľká časť jej nivy patrí pod správu CHKO Záhorie.
Vodné plochy
Na Dolnom Záhorí sú početné vodné plochy, poväčšine vznikli ako pozostatok po ťažbe
štrkopieskov, sem môžeme zaradiť jazerá v Plaveckom Štvrtku, Lábe, Malých Levároch,
Vysokej pri Morave. Umelé nádrže vytvorené prehradením vodných tokov sa nachádzajú v
blízkosti obce Lozorno. Významnými vodnými plochami sú aj rybníky využívané na chov rýb
- rybník v Stupave, Jakubovské rybníky, Marhecké rybníky pri Malackách a v susediacom
vojenskom výcvikovom priestore Záhorie.
V štvrtohorných uloženinách, najmä v riečnych a viatych pieskoch, sú významné zásoby
podzemných vôd. Najväčší význam pre podzemnú vodu majú sedimenty nivy rieky Morava.
Zásoby podzemných vôd sú aj na úpätí podhorného pásu od Borinky smerom na Pernek a v
podzemných dutinách vápencov.
Historický vývoj
Pomoravie ako pohraničná oblasť bola historicky prepojená s Rakúskom. Vznik prvých
prievozov cez Moravu sa datuje do obdobia neskorého stredoveku. Historický vývoj územia
Dolné Záhorie do 17. storočia uvádza Príloha 15. K najvýznamnejším patril prievoz s
kompou medzi Veľkými Levármi a Drösingom. V historických prameňoch sa uvádza, že
naraz sa dalo previezť 190 ľudí alebo 19 koní, prípadne štyri vozy s dvojzáprahom. Najstaršie
správy o existencii mosta cez Moravu pri Angerne pochádzajú už zo 16. storočia. Neskôr však
pri nepriateľských nájazdoch most niekoľkokrát strhli a napokon sa používal iba prievoz.
Pevný most cez Moravu dala pri Schlosshofe postaviť v roku 1771 cisárovná Mária Terézia.
29. januára 1809 ho strhli ľadové kryhy. Gróf Pálffy ho nechal obnoviť v roku 1813. V roku
1866 most vyhodili do vzduchu rakúske vojská počas vojny s Pruskom, čoskoro ho však
znovu postavili. Definitívne most zničili ľadové kryhy v roku 1880, odvtedy na tomto mieste
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existoval už len prievoz. V roku 1847 vybudovali medzi Devínskou Novou Vsou a
Marcheggom dovtedy najväčšiu železničnú stavbu v monarchii – kamenný most cez Moravu.
Jeho zvyšky sa zachovali dodnes.
Rozvoj priemyslu v druhej polovici 19. storočia si vyžiadal stavbu mosta medzi Angernom a
Záhorskou Vsou v roku 1870. Úzkokoľajkou sa po ňom prepravovala repa z rakúskych dedín
do cukrovaru v Záhorskej Vsi. V roku 1945 všetky ešte existujúce mosty zničili.
Oblasť Záhoria si až do polovice 20. storočia zachovala predovšetkým poľnohospodársky
charakter a okrem prevádzok lokálneho významu tu nebol ani jeden väčší priemyselný
podnik. Väčšina pôdy patrila veľkostatkárom, zvyšok obhospodaroval veľký počet drobných
roľníkov. Odbyt poľnohospodárskych produktov Záhoria umožňovali blízke centrá –
Bratislava a Viedeň, kde sa na trhoch predávala najmä zelenina a ovocie. Najviac historicky
známymi sú stupavské zelé a zohorská cibuľa, vďaka čomu obyvateľov Zohora dodnes
prezývajú Cibulári.
Priemysel v tomto období reprezentovali píly, liehovary, cukrovary, mlyny a tehelne, v
ktorých sa spracúvali lokálne suroviny. Hlbokým kaňonovitým údolím Medených Hámrov
preteká Borinský potok, ktorého voda kedysi poháňala hámre na spracovanie medi.
Po roku 1948 prebehla v území kolektivizácia poľnohospodárstva, zoštátnenie priemyslu,
obchodu a remesiel a úplná likvidácia malého a stredného podnikania. Vo väčšine záhorských
obcí vznikli jednotné roľnícke družstvá a štátne majetky, ktoré hospodárili na veľkých
výmerách pôdy. V 90-tych rokoch 20. storočia štátne majetky zanikli a pôdu prevzali do
užívania transformované poľnohospodárske družstvá.
Územie pozdĺž rieky Morava patrilo za socializmu k najstráženejším miestam republiky. Až
november 1989 priniesol pád komunistického režimu a odstránenie „železnej opony“, medzi
Československom a Rakúskom. Po vzniku samostatnej SR 1. januára 1993 sa začala nová
etapa formovania slovensko-rakúskych vzťahov a spolupráce.
Krásy prírody Pomoravia si všimla už 18. storočí habsburská panovníčka Mária Terézia
začala aktívnejšie chrániť lesné porasty vzhľadom na ich rapídne ubúdanie v dôsledku čoraz
väčšej potreby dreva ako materiálu v bežnom živote. Prvé ochranárske pokusy viedli k
ochrane prírodného stanovišťa (biotopu) a je tomu tak v podstate dodnes. Hranica, ktorá
viedla Pomoravím od nepamäti, predurčila relatívny nezáujem ľudí poškodzovať ho, navyše
podporený odľahlosťou a hospodárskou neatraktívnosťou územia.

Stratégia CLLD Dolné Záhorie – v znení Dodatku č. 3

21

Hlavným hospodárskym odvetvím tu bolo predovšetkým poľnohospodárstvo, ktoré postupne
ukrajovalo a zmenšovalo prírodné stanovištia. Priemyselná revolúcia najmä v druhej
polovici 19. storočia zasiahla Pomoravie len veľmi okrajovo. Po druhej svetovej vojne
rozdelením Európy na imperialistický a socialistický blok začalo byť prihraničné územie
bývalého Československa a Rakúska prísne strážené,

čo

sa

paradoxne premietlo do

„perfektnej“ ochrany pôvodných nivných biotopov, prakticky došlo k zakonzervovaniu
územia. Vďaka týmto „opatreniam na záchranu pracujúceho ľudu“ sa zachovalo jedno z
najkrajších prírodných území na Slovensku. Na rakúskej strane bolo v tom čase veľmi
intenzifikované poľnohospodárstvo, ktoré predsa len dosť výrazne zasiahlo do stavu
jednotlivých biotopov.
Doterajší rozvoj územia
Predstavitelia miest a obcí Záhoria sa združujú dlhodobo, pričom tento proces osobitne
vzrástol po osamostatnení SR. V združovaní hľadali spôsob komunikácie a výmeny
skúseností pri plánovaní a spravovaní územia. Medzi významné združenia usilujúce
o spájanie záujmov obcí a miest, o posilnenie princípov spolupráce a partnerstva patrí
Združenie miest a obcí Záhorie.

Je nezávislým, dobrovoľným záujmovým združením

s pôsobnosťou na celom území Záhoria. Pod hlavičkou ZMO Záhorie (pôvodne ZOZO) úzko
spolupracuje 76 členských obcí a miest, administratívne rozdelených do troch obvodov –
Malacky, Senica a Skalica. Z obvodu Malacky tvorí združenie 22 obcí a 2 mestá. Združenie
miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO) bolo založené na konferencii miest a obcí Záhoria v
Malackách 24. mája 1990 a v r. 1995 bolo zaregistrované ako právny subjekt s vlastnými
stanovami. Hlavným cieľom združenia je pozitívne a aktívne:
▪
▪
▪
▪

▪

pôsobiť ako regionálne združenie ZMOS-u
obhajovať záujmy a potreby miest a obcí regiónu Záhorie
ovplyvňovať rozvoj a výkon samosprávnych funkcií
reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným
inštitúciám a európskym inštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a
združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i verejnosti
garantovať objektívne hodnotenie projektov z fondov EÚ a to pri rešpektovaní
autonómneho postavenia miest a obcí regiónu Záhorie.

Podrobnosti o minulých a súčasných aktivitách ZMO Záhorie uvádza informačný
a sprievodný portál regiónom Záhorie www.eZahorie.sk ktorý prevádzkuje združenie
spoločne s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie).
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Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie) je ďalším významným
partnerom podieľajúcim sa na rozvoji územia

Dolné Záhorie. Je právnickou osobou

založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na
vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom
trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany a podpory záujmov svojich členov.
Hlavným zámerom organizácie je vytvoriť zo Záhoria významnú a navštevovanú turistickú
destináciu.
V podpore miestneho a vidieckeho CR sú dôležitými aj turistická informačná kancelária TIK Malacky a Mestské kultúrne a informačné centrum TIK/MKIC Stupava a tiež TIK
Devínska Nová Ves, ktorá hoci je tesne pred hranicou katastrálneho územia Záhorská
Bystrica svojimi aktivitami a službami zabezpečuje informovanosť o území Dolné Záhorie,
najmä pre turistov/ cykloturistov smerujúcich na Záhorie z Bratislavy a po otvorení
cyklomosta aj z priľahlého regiónu Dolné Rakúsko. Podrobnejšie informácie o zmienených
TIK a kontaktných bodoch sú uvedené na ich web stránkach (viď Príloha 6 – Zoznam zdrojov
a vstupných dokumentov). Významným projektom TIK Malacky s regionálnym dosahom bol
projekt PALTOUR, realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
Republika – Rakúsko v období 2007 - 2013. Projektových partnerov, mesto Malacky a
mesto Marchegg spája spoločná história rodu Pálfiovcov, čoho dôkazom sú pálfiovské
kaštiele v oboch mestách. Projekt má za cieľ spájať palfiovským turizmom regióny Dolné
Záhorie a Dolné Rakúsko. Dôležitou súčasťou tohto projektu bolo vypracovanie Stratégie
rozvoja cestovného ruchu Dolného Záhoria, ktorá predstavuje ucelený súbor informácií
o zdrojoch, rozvojových cieľoch a potenciály cieľového územia. S odstupom niekoľkých
rokov umožňuje korigovať, či potvrdiť a aktualizovať kľúčové problémy a potreby územia
s dôrazom na cestovný ruch.
Ďalšími dôležitými aktérmi rozvoja v území sú najmä:
Priemyselný a technologický park Eurovalley - správcovskú spoločnosť Eurovalley založili
v r. 2002 obce Malacky, Plavecký Štvrtok, Veľké Leváre, BSK a nezisková organizácia Rada
Eurovalley s cieľom podporiť prílev investícií na územie Dolného Záhoria. V r. 2005 vstúpil
do spoločnosti developer HB Reavis Group. V súčasnosti na území parku funguje niekoľko
prevádzok vrátane golfového areálu a v lokalite prebieha ďalšia výstavba. Územie parku má
vybudované inžinierske siete a projekčne je pripravené na vstup ďalších investorov. Výmera
projektovaného územia je 2 260 ha, pričom je rozdelená na zóny:
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A – Veľké Leváre 180 ha (stredne ťažký priemysel a nevýrobné aktivity pre ďalší rozvoj regiónu)
B – Malacky - sever (3. etapa, hi-tech technológie)
C – Malacky - juh 135 ha (ľahký priemysel, drevársky priemysel a logistika)
D – Malacky-Vasková 115 ha (voľnočasová zóna pre golf, šport a rekreáciu, rezidenčné bývanie)
E1 – Plavecký Štvrtok 33 ha (ľahký priemysel, drevársky priemysel a logistika)
E2 – Inovačné mesto 1700 ha popri D1 na strane Lozorna (výhľadové územie v 2. etape pre
výskumno-vývojové a vzdelávacie inštitúcie)

Združenie obcí Enviropark Pomoravie Gajary a Enviropark Pomoravie n.o. spája 8 obcí
Pomoravia v okrese Malacky za účelom spoločného prístupu pri riešení svojich priorít najmä
v oblasti zlepšenia kvality života v mikroregióne (Kostolište, Veľké Leváre, Malé Leváre,
Závod, Gajary, Jakubov, Studienka a od r. 2008 aj obec Láb). Združenie je v súčasnej dobe
hlavným aktérom územnej spolupráce s tiež iniciátorom aktivít vedúcich k príprave
stratégie CLLD a MAS. Jeho poslaním je aktivizácia ekonomického a sociálneho rozvoja v
rámci mikroregiónu na základe analýz jeho potrieb, následného spracovania projektov a ich
realizácie. Združenie má vypracovanú vlastnú dlhodobú víziu a stratégiu TUR, ktorá bola
zohľadnená aj pri príprave predloženej stratégie CLLD. Viac informácií je uvedených na
http://www.enviropark.sk . Na zvýšenie miestnej inštitucionálnej kapacity združenie zriadilo
vlastnú neziskovú organizáciu - Enviropark Pomoravie n.o., ktorá pôsobí najmä ako
poradenské a vzdelávacie centrum na prípravu rozvojových programov. Nezisková
organizácia sa podieľa na získavaní prostriedkov na rozvoj ľudských zdrojov, priemyslu a
služieb, základnej infraštruktúry, poľnohospodárstva a vidieka. Združenie je aktívne aj
v programe cezhraničnej spolupráce s Rakúskom. Medzi významnejšie projekty patria:
- projekt odkanalizovania obcí združenia
- projekt Borina obce Jakubov - revitalizáciu lokality, výsadba typických drevín Záhoria a
postavenie väčšieho táboriska na zlepšenie podmienok pre stretávanie sa obyvateľov a
návštevníkov regiónu, s napojením na miestne cyklotrasy.
- projekt výsadby zelene obce Gajary - výsadba aleje stromov popri hlavnej ceste.
- projekt realizácie habánskeho náučného chodníka obce Veľké Leváre, v nadväznosti na už
jestvujúci habánsky dvor s potenciálom na organizovanie jarmokov. Cieľom je napomôcť
obnove pôvodných remesiel a tradícií.
- obnovu dvadsiatich studní v obci Malé Leváre, architektonická štúdia slúži ako návrh
obnovy historických studní tak, aby sa vhodne zakomponovali do prostredia.
- cyklistický a zároveň náučný chodník medzi Malackami a Kostolišťom s osadenými
informačnými tabuľami o niekdajšej obchodnej ceste.
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- projekt na podporu zberu a separovania odpadov a vybavenie zberných dvorov v obciach
kontajnermi s príslušenstvom.
Podnikateľský inkubátor Malacky - už vyše 10 rokov a funguje ako nezisková organizácia
založená mestom. Inštitúcia začínala s politikou dočasnej podpory začínajúcich podnikateľov,
ktorí mali ústretové nájomné a k dispozícii zdarma doplňujúce služby vo forme poradenstva.
V záujme zabezpečenia ekonomickej udržateľnosti a samofinancovateľnosti organizácie je
časť inkubátora (20-25%) vyhradená pre komerčné firmy, avšak vždy sa pamätá na voľné
priestory pre potenciálnych začínajúcich podnikateľov. V budove inkubátora bolo ku koncu r.
2014 pri jeho obsadenosti na 85 % do 200 zamestnancov v rámci 25 inkubovaných a 15
komerčných firiem.
Občianske združenie FRANCESCO vzniklo v roku 2013 z iniciatívy sociálneho pracovníka
Mgr. Tomáša Floriána, ktorý dlhodobo pôsobí v prostredí rómskej osady v Plaveckom
Štvrtku. Jedným z hlavných dôvodov vzniku OZ bolo nadviazanie na prácu sestier
Saleziánok, ktoré dlhodobo pracovali s miestnou rómskou komunitou. OZ úzko spolupracuje
s rádom Františkánov a prostredníctvom jeho členov sa aktívne realizuje duchovná podpora
pre Rómov z miestnej komunity. OZ realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi
deťmi a mládežou, terénnu sociálnu prácu, v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú
rodiny, organizovanie výletov, letných prímestských zážitkových táborov a zmysluplných
voľno časových a športových aktivít pre deti, mládež aj dospelú klientelu.
Pracovníci združenia a dobrovoľníci pomáhajú deťom s doučovaním, s písaním domácich
úloh, odprevádzajú deti zo školy domov a spolupracujú s učiteľmi, pracovníkmi školy a
poobednej družiny.
V rámci terénnej sociálnej práce pracovníci navštevujú rodiny, v rámci konzultácií
napomáhajú riešiť výchovné problémy, sprostredkovávajú rodičom požiadavky školy,
povzbudzujú rodičov ku zodpovednosti za výchovu detí aj prostredníctvom dohliadania a
trvania na dodržiavaní školskej dochádzky. V OZ pracujú dvaja platení zamestnanci na
polovičný úväzok ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa (v oblasti sociálnej
práce, špeciálnej a liečebnej pedagogiky)

a s nimi spolupracuje

viacero stabilných

dobrovoľníkov. http://www.ozfrancesco.sk/
Občianske združenie Ľudia pre Malacky – je ďalším, pomerne mladým združením, ktoré
sa aktivizuje s cieľom rozvoja územia. Vzniklo v r. 2012 a jeho čiastkové ciele sú:
•

napomáhať pri budovaní a rozvíjaní občianskej spoločnosti a záujmu o veci verejné,
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•

združovať ľudí, ktorých spájajú myšlienky rovnosti, solidarity, slobody, ekológie,
trvalo udržateľného rozvoja, a ktorí chcú aktívne pomôcť svojmu okoliu,

•

zapájať ľudí do rozhodovania v spoločnosti a do ovplyvňovania veci verejných,

•

pomáhať rozvíjať prosperitu svojho mesta alebo obce,

•

organizovať spoločenské, vzdelávacie, športové, odborné i voľno-časové aktivity,

•

napomáhať intelektuálnemu a odbornému rozvoju ľudí,

•

pomáhať rozvíjať cezhraničnú pomoc a spoluprácu ľudí,

•

zvyšovať informovanosť verejnosti o spoločenskom dianí.

http://www.ludiapremalacky.sk/obsah/informacie/poznavajme-dolne-zahorie/
Ďalšie subjekty, ktoré v nedávnej minulosti alebo v súčasnosti vykonávajú aktivity na
spájanie lokálnych kapacít s cieľom rozvoja územia Dolné Záhorie sú:
▪

RRA Záhorie so sídlom v Malackách

▪

RPIC Malacky

▪

Mikroregión pod Pajštúnom, MsÚ, Hlavná 1/24, Stupava

▪

Združenie miest a obcí pre separovaný zber odpadu – Záhorie, Zohor

▪

Mikroregión Malacko ZCK, Malacky

Zaujímavosti a zvláštnosti územia, typické črty a pod.
Asi najtypickejšou črtou záujmového územia, na ktorej sa historicky buduje jeho identita je
samotná rieka Morava, ktorá vo svojej záplavovej oblasti vytvorila systém ramien, mokradí
a vlhkých lúk s vysokou biodiverzitou živočíchov a rastlín. Toto územie sa označuje ako
Pomoravie, ktoré je jedným z najzachovalejších nížinných území v strednej Európe.
Povodie Dyje, Moravy a následne sútok Moravy a Dunaja zahŕňa v sebe prirodzený ráz lužnej
krajiny tak, ako ju poznali naši predkovia. Jedinečnosť územia dokresľuje geologické
podložie tvorené najmä pieskovými sedimentmi, ktorých rozloha i umiestnenie je unikátom v
rámci Európy. Veľká časť nivy rieky Morava patrí pod správu CHKO Záhorie, ktoré sa na
mnohých miestach prelína s Chráneným vtáčím územím (CHVÚ) Záhorské Pomoravie
a početnými územiami európskeho významu (ÚEV). Podobne aj jeho mierne zvlnená časť
kde zasahuje CHKO Malé Karpaty, ktoré sa prelína s Chráneným vtáčím územím (CHVÚ)
Malé Karpaty.
Okrem zmienených európskych a národných chránených prírodných oblastí medzi prírodné
zaujímavosti patrí krasové územie Borinský kras so Zbojníckou jaskyňou, Pajštúnskou a
Borinskou vyvieračkou a údolím Prepadlé a Medené Hámre. Prírodnou pamiatkou vyhlásenou
v roku 1995 je Veľké Prepadlé. Krasové územie sa rozprestiera na ploche 14,5 ha. Jaskyňa má
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dĺžku 597 metrov, hĺbku 70 metrov, je významná z geologického, geomorfologického a
hydrologického hľadiska (aktívny vodný tok), verejnosti však nie je prístupná.
Vysoká biodiverzita biotopov a ich ochrana je pozitívna, no na druhej strane obmedzuje
možnosti rekreačného využitia daného územia predovšetkým na cyklotrasy a pešiu turistiku.
Nivou rieky Morava vedie náučný chodník nivou Moravy, so štyrmi vstupnými miestami a
šestnástimi zastávkami s informačnými panelmi o chránených druhoch živočíchov a rastlín.
Inundačné územie rieky Moravy týmito danosťami poskytuje vhodné podmienky na rozvoj
ekoturizmu, zážitkového turizmu a rekreácie v prírodnom prostredí. Môžeme hovoriť o
budovaní identity na „prírodných zdrojoch“, ktorými územie disponuje. Tiché a čisté životné
prostredie Pomoravia poskytuje zázemie pre oddych, relax a poznávanie, s využitím pešej
turistiky, jazdy na bicykli, jazdy na koni, možnosti poľovačiek,

športového rybolovu,

splavovania rieky Moravy a iné. Vo vyšších polohách, na svahoch Malých Karpát je to lesná
turistika, obľúbená horská cykloturistika, zber lesných plodov a húb, liečivých rastlín a pod.
Obľúbenú cykloturistiku podrobne popisuje knižný turistický sprievodca Najkrajšie
cyklotrasy -Záhorie a Podunajsko, ktorý v r. 2015 vydalo vydavateľstvo DAJAMA.
Podrobnejší prehľad o prírodných zdrojoch cieľového územia podáva analytická časť v bode
kultúrne, historické a prírodné zdroje.
***
Špecifikom na území Dolného Záhoria je bohatá tradícia rastlinnej výroby so
špecializáciou na pestovanie ovocia (jablone, hrušky, slivky) a zeleniny mierneho pásma
(kapusta, cibuľa, mrkva špargľa). Popri Stupave sa najviac známym stal po stáročia Zohor
vďaka vychýrenej záhoráckej cibuli. Tunajší zeleninári už v 19. storočí zásobovali zeleninou
nielen blízku Bratislavu, ale aj Viedeň. V lokalite Stupava – Zohor sa okrem ovocia
donedávna veľkovýrobne pestoval vinič. V nedávnej minulosti patril ovocinársky štátny
majetok Stupava so svojimi okolitými výrobnými strediskami medzi najväčšie na Slovensku.
Väčšina pôvodných sadov a viníc je v neudržiavanom stave, a časť bola vyklčovaná
a priradená k zastavaným územiam sídelných obcí. Stále však existuje v cieľovom území
značná výmera týchto trvalých kultúr, ktorá predstavuje potenciál na postupné oživenie
a rozvoj ich moderného pestovania, vrátane využitia miestnych genetických zdrojov a
krajových odrôd.
V okrese Malacky je tiež bohatá tradícia živočíšnej výroby o čom svedčí aj mnoho
opustených a čiastočne schátraných maštalí a hospodárskych budov, ktoré ešte v 90-tych
rokoch slúžili na chov HD a ošípaných a hydiny.
Stratégia CLLD Dolné Záhorie – v znení Dodatku č. 3

27

V synergii na rastúci spotrebiteľský trend - vyhľadávanie miestnej poľnohospodárskej
produkcie a tiež v prepojení na napredujúce značenie miestnych produktov (zavedená značka
regionálny produkt Záhorie) predstavuje táto oblasť vidieckej ekonomiky významný
rozvojový potenciál, ktorý je umocnený lokalizáciou územia priamo na okraji hlavného mesta
Bratislava. V prírodne chránených častiach cieľového územia sú vhodné podmienky na
extenzívne poľnohospodárstvo orientovaného na rozvoj ekologického poľnohospodárstva a
tradičných foriem hospodárenia na pôde s obmedzeným používaním vstupov. Podrobnejší
prehľad o pôdohospodárstve v rámci cieľového územia podáva analytická časť v bode
ekonomické zdroje – oblasť podnikania.
***
Vychádzajúc z bohatej histórie územia je významným pre budovanie identity portfólio
atraktívnych objektov, ktoré sa v území nachádzajú. Sú to predovšetkým historické objekty
ako zrúcaniny hradov, kaštiele, archeologické náleziská ako aj kultúrne dedičstvo Záhoria a
väzba jeho obyvateľov na ľudové tradície a zvyky (miestne ľudové súbory, piesne, tance,
kroje, ľudová umelecká tvorba, remeslá a pod.). Odrazom tejto kultúrnej tradície je bohatá
činnosť spoločenských organizácií a OZ, ktoré dávajú charakteristické smerovanie k
budovaniu identity ako územia s bohatou a širokou tradíciou ľudovej tvorby, miestnych
tradícií a zvykov.
Každá z obcí a miest partnerstva si zachovala a aktívne udržiava svojské ľudové a kultúrne
tradície a zvyky, ktoré sa napriek súčasným výzvam snaží oživovať a skĺbiť s moderným
životom dnešnej doby. Podrobnejší popis najvýznamnejších kultúrnych a ľudových tradícií,
súborov, spolkov je uvedený v analytickej časti stratégie, v rámci bodu Kultúrne, historické
a prírodné zdroje.
***
Prihraničnú poloha územia Pomoravia dokumentuje skutočnosť, že s Rakúskom hraničí až
7 obcí partnerstva v okrese Malacky. Okrem toho katastrálne územie Vačková (pôvodne
Borinka II) a katastrálne územie m.č. Záhorská Bystrica siahajú až k štátnej hranici.
Historicky sa vzájomné prepojenie regiónov na pomedzí slovensko-rakúskeho Pomoravia
upevňovalo aj výmenou cenných skúseností v oblasti remeselníctva, duchovné spojenie
spočívajúce v pútiach (Marianka), v oblasti kultúry a vzdelania ale aj gastronómie a
stolovania. Takéto prepojenie malo za následok počas stáročí aj vzájomné ovplyvňovanie
jazyka a prenos niektorých slov.
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Počas dlhého obdobia existencie tzv. železnej opony sa rieka opäť raz stala na dlhé obdobie
nepriechodnou hranicou. Hlboké korene susedských vzťahov vytvárané po stáročia však
svedčia o tom, že po jej odstránení začali kontakty opäť ožívať a vznikajú stále nové. Izolácia
územia smerom do Rakúska je zjavná už z toho, že v rámci územia MAS neexistuje žiaden
cestný most cez rieku Moravu. V tomto smere je významným posunom nedávno vybudovaný
cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof, ktorý hoci je už za hranicou územia MAS, sa
zakrátko stal veľmi obľúbeným spojovníkom pre obyvateľov a návštevníkov územia z oboch
strán hranice.
V kontexte ďalšieho rozvoja cieľového územia predstavuje prihraničná poloha ďalší potenciál
v podobe prenosu nových poznatkov, skúseností a inovácií zo všetkých oblastí verejného
života, podnikania, kultúry, cestovného ruchu a pod. Svedčí o tom postupne sa zvyšujúci
obojstranný záujem o spoluprácu na rôznych úrovniach a rastúci počet kvalitných
a významných cezhraničných projektov.
***
Menej atraktívnou črtou cieľového územia je prítomnosť početnej rómskej menšiny
s vysokým podielom neintegrovaného a neprispôsobivého obyvateľstva.
Na území partnerstva Dolné Záhorie žije početná rómska komunita, ktorú tvorí 3 720 osôb
(Atlas rómskych komunít 2013). Rómske obyvateľstvo je tu evidované v 14 obciach vrátane
miest Malacky a Stupava, pričom najvyššie zastúpenie je v obciach Plavecký Štvrtok (25,2%),
Záhorská Ves (19,4 %), Lozorno (14,5 %), Veľké Leváre (14,2 %), Malé Leváre (13,9 %),
Gajary (13,1 %), Zohor (12,4 %), Vysoká p. Morave (9,3 %), Studienka (8,7 %).
Potrebu riešenia problémov tejto komunity uvádzajú najmä obce partnerstva s vyšším
podielom rómskeho obyvateľstva, v nich pôsobiace občianske združenia alebo jednotlivci.
Rómska osada pri Plaveckom Štvrtku je najväčšia na západnom Slovensku, žije v nej 600
až 700 obyvateľov, ktorí majú podobné problémy ako Rómovia v osadách na východe a juhu
Slovenska. Žijú vylúčení na okraji obce, s minimálnou možnosťou zamestnať sa a chýba aj
neformálne prepojenie obyvateľov osady na obec (marginalizácia). Osada je podľa starostu
zberným táborom pre neprispôsobivých ľudí nielen z celého Záhoria, ale aj z iných území
Slovenska. Z pôvodných troch 3 - 4 chatrčí spred dvadsaťpäť rokov je dnes v osade asi 100, z
ktorých väčšina je postavená bez stavebného povolenia na nevysporiadaných pozemkoch.
Práce schopní obyvatelia kolónie sú pre nízku kvalifikáciu prevažne nezamestnaní, ak pracujú
často ide o nelegálne zamestnávanie. Hygiena v kolónii je na veľmi nízkej úrovni. Murované
obydlia nemajú tečúcu vodu, WC, akýkoľvek odpad je rozhádzaný po okolí a dochádza tu
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permanentne k devastácia životného prostredia (odpadky, výrub stromov). Ďalšie podrobnosti
o stave miestnej rómskej komunity sú uvedené v časti Demografická situácia.
Napriek určitým snahám sa problémy rómskej komunity doposiaľ nepodarilo vyriešiť ani
podstatnejšie zlepšiť. Aj preto si členovia partnerstva Dolné Záhorie uvedomujú potenciál,
ktorý prináša prístup Leader a CLLD, ktorý môže byť vhodným nástrojom na vtiahnutie
predstaviteľov miestnej rómskej komunity a ich zainteresovanie do riešenia problémov,
predovšetkým výchovou a starostlivosťou o deti a mládež.
3.1.2. Popis prírodných, ľudských, kultúrno-historických, ekonomických,
inštitucionálnych a iných zdrojov
Demografická situácia
V území MAS aktuálne žije 61 382 obyvateľov a hustota osídlenia je 122,17 obyvateľov na 1
km2. Dve obce v území MAS majú do 1 000 obyvateľov a 6 obcí má do 2000 obyvateľov.
Zvyšné obce sú nad 2 000 obyvateľov a v území sú dve mestá nad 10 000 obyvateľov.
Rozdelenie obcí MAS podľa počtu obyvateľov uvádza nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 2

Veľkostné rozdelenie obcí MAS Dolné Záhorie podľa počtu obyvateľov

500 - 1000
Borinka
Suchohrad

1001 - 2000
Jakubov
Kostolište
Láb
Malé Leváre
Studienka
Záhorská Ves

2001 - 3000
Gajary
Lozorno
Plavecký Štvrtok
Vysoká p. Morave
Závod

3001 - 5000
Veľké Leváre
Zohor
Záhorská Bystrica

nad 10 000
Stupava
Malacky

zdroj: vlastné spracovanie

Počty obyvateľov v jednotlivých obciach MAS a členenie podľa pohlavia uvádza Tab. 2
v Prílohe 10. Veková štruktúra obyvateľov v území MAS je nasledovná:
Tabuľka 3 Veková štruktúra obyvateľov v území MAS
0 - 14 rokov

15 – 64 rokov

nad 65 rokov

10 230

43 633

8 454

zdroj: ŠÚ SR

Podrobnú štatistiku vekovej štruktúry podľa obcí územia MAS uvádza Tab. 3 v Prílohe 10.
Okres Malacky skončil v dekáde 2001-2012 na 4. mieste v rámci všetkých okresov SR
v náraste počtu obyvateľov (aktívne saldo). Predstihli ho iba okresy Senec, BA II a Dunajská
Streda. Región okresu Malacky je výrazne vidiecky, s podielom vidieckeho obyvateľstva
66,9%, čo je po okrese Zlaté Moravce (69 %) druhý najvidieckejší okres na západnom
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Slovensku. Pohyb obyvateľstva v cieľovom území popisujú nasledujúce tabuľky, obce
s najvyšším prírastkom obyvateľstva sú zvýraznené modrou farbou.
Tabuľka 4

Celkový prírastok obyvateľstva (osoby)
rok

Borinka
Gajary
Jakubov
Kostolište
Láb
Lozorno
Malacky
Malé Leváre
Plavecký Štvrtok
Studienka
Stupava
Suchohrad
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Bystrica m.č.
Záhorská Ves
Závod
Zohor

2010
47
41
14
55
19
40
35
31
7
13
211
-2
-6
49
228
58
35
-5

2011
43
51
27
43
33
15
72
13
17
-10
139
9
10
63
206
33
12
-5

2012
19
19
14
46
47
25
-5
2
17
5
320
8
12
1
302
21
12
17

2013
-10
-6
80
54
38
15
26
-7
9
13
279
10
19
12
194
-1
21
40

2014 Spolu za 5r.
68
167
2
107
2
137
37
235
39
176
7
102
48
176
28
67
4
54
26
47
291
1240
6
31
0
35
15
140
303
1233
10
121
49
129
0
47

2012
20
7
9
38
45
16
-60
5
9
9
290
13
12
2
271
18
0
14

2013
-4
-11
70
50
39
24
-17
-7
10
3
237
14
17
1
175
-2
12
37

2014 Spolu za 5r.
53
155
-9
55
-1
105
29
196
37
171
0
96
31
-39
31
69
2
37
19
46
266
1141
15
54
11
40
2
102
280
1123
11
93
29
73
-17
26

zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka 5

Migračné saldo (osoby)

rok 2010
Borinka
46
Gajary
28
Jakubov
11
Kostolište
41
Láb
20
Lozorno
46
Malacky
-12
Malé Leváre
28
Plavecký Štvrtok
7
Studienka
11
Stupava
199
Suchohrad
3
Veľké Leváre
-5
Vysoká pri Morave
56
Záhorská Bystrica m.č.
211
Záhorská Ves
45
Závod
31
Zohor
4

2011
40
40
16
38
30
10
19
12
9
4
149
9
5
41
186
21
1
-12

zdroj: ŠÚ SR
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Tabuľka 6 Prisťahovaní na trvalý pobyt na 1000 obyvateľov (promile)
rok
Borinka
Gajary
Jakubov
Kostolište
Láb
Lozorno
Malacky
Malé Leváre
Plavecký Štvrtok
Studienka
Stupava
Suchohrad
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Bystrica m.č.
Záhorská Ves
Závod
Zohor

2010
87,10
27,77
25,52
59,22
21,72
24,87
17,30
37,17
19,69
22,29
36,72
18,84
8,97
33,73
81,07
34,50
25,14
21,00

2011
76,19
26,26
24,93
45,42
35,27
22,85
20,74
19,06
16,40
13,71
34,08
30,79
20,51
35,47
65,30
29,41
15,94
12,13

2012
48,56
15,05
17,28
51,47
41,64
20,93
17,76
22,63
15,86
16,29
44,62
30,26
21,00
19,29
86,07
23,73
15,06
15,54

2013
28,32
16,67
51,88
48,67
37,26
23,70
17,31
17,32
17,58
18,62
37,17
32,92
15,47
15,49
57,19
26,92
14,27
21,03

2014 Spolu za 5r.
90,38
330,55
20,13
105,87
16,91
136,52
49,74
254,51
40,00
175,89
14,61
106,96
22,39
95,50
44,48
140,66
18,30
87,83
26,85
97,76
46,54
199,12
46,44
159,24
17,65
83,60
14,49
118,47
79,79
369,43
22,69
137,26
21,35
91,75
11,62
81,33

zdroj: ŠÚ SR

V prepočte aktívneho salda na 1000 obyvateľov je poradie obcí s najvyšším prírastkom
nasledovné: Záhorská Bystrica, Borinka, Kostolište a Stupava. Sú to obce ktoré tvoria
najbližšie zázemie pre mesto Bratislava, v prípade Kostolišťa pre mesto Malacky. Vývoj
stavu obyvateľstva graficky znázorňujú nasledujúce kartogramy: Index rastu obyvateľov BSK a
Intenzita prírastkov novo postavených bytov podľa obcí priemerne na 1000 obyvateľov za rok

Index rastu obyvateľov BSK

Intenzita novej výstavby bytov (ÚPD BSK)
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Podľa dostupných údajov a vyjadrení starostov obcí v cieľovom území, obdobné trendy
pokračovali aj v období 2010-2015 a nič nesvedčí o ich zmenách v období do r. 2020.
Podľa prognóz vývoja obyvateľstva,

ktorú

vypracoval

Ekonomický

ústav

SAV

(Aktualizácia národnej stratégie regionálneho rozvoja, MDVaRR SR 2014) dôjde v BSK k
miernemu nárastu celkového počtu obyvateľov, zároveň však dôjde k postupnému
poklesu obyvateľstva v produktívnom veku (15-65 rokov) a pomerne prudkému nárastu
obyvateľstva v poproduktívnom veku (+65). Starnutie obyvateľstva bude spôsobovať
silný ekonomický tlak na verejné financie a vytvárať tak zvýšený dopyt v oblasti
zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Počty ekonomicky aktívneho obyvateľstva v obciach
MAS uvádza Tab. 4 v Prílohe 10.
Marginalizovaná rómska komunita (MRK)
Ako už bolo zmienené v rámci špecifík územia na Dolnom Záhorí žije početná rómska
komunita. Nasledujúca tabuľka udáva podrobnosti zo 14 obcí partnerstva, v ktorých je
registrované rómske obyvateľstvo a sú uvedené v Atlase rómskych komunít. Z nich 7 obcí
dosahuje podiel nad 12% rómskeho obyvateľstva.
Tabuľka 7

Podiel rómskeho obyvateľstva a podmienky života v obciach Dolného Záhoria

Obec

Gajary
Jakubov
Kostolište
Lozorno
Malacky
Malé Leváre
Plavecký
Štvrtok
Studienka
Stupava
Veľké Leváre
Vysoká p.
Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor
Spolu:

Počet
obyv.
celkom

Podiel
Rómov
v%

Počet
rómskych
obyv.

Komunitné
alebo
nízkoprah.
centrum

Hygienické
centrum
(práčovňa)

MVO/ OZ/
cirkevné
centrum
pracujúce
s Rómami

Folklórne,
hudobné
alebo
tanečné
súbory

NIE
NIE
NIE

2 891
1 477
1 181
3 197
17 051
1 151

13,1
3,7
5,3
14,5
1,5
13,9

379
55
63
464
256
160

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

NIE
NIE
NIE
NIE
ÁNO*
NIE

ÁNO
NIE

1
0
0
3
9
0

2 385

25,2

601

NIE

NIE

ÁNO

0

1 608
9 340
3 550

8,7
0,3
14,2

140
28
504

NIE
NIE
NIE

NIE
NIE
NIE

NIE
ÁNO
NIE

1
0
1

2 155

9,3

200

NIE

NIE

NIE

0

1 803
2 764
3 075
53 628

19,4
5,1
12,4
6, 94

350
141
381
3 721

NIE
NIE
NIE
0

NIE
NIE
NIE
1*

NIE
NIE
3

0
1
6
22

Zdroj: Atlas rómskych komunít (2013)

* v rámci sociálnych služieb
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Rómska osada pri Plaveckom Štvrtku je najväčšia na západnom Slovensku, avšak z
fondov EÚ určených na pomoc Rómom sa tu projekty nerealizovali, pretože Plavecký Štvrtok
sa nachádza v „bohatom“ regióne BSK a tak nespĺňal podmienku pomoci. V osade žije 600 až
700 obyvateľov, ktorí majú pritom podobné problémy ako Rómovia v osadách na východe a
juhu Slovenska. Žijú vylúčení na okraji obce, s minimálnou možnosťou zamestnať sa a chýba
aj neformálne prepojenie obyvateľov osady na obec. Osada je podľa starostu Plaveckého
Štvrtka zberným táborom pre neprispôsobivých ľudí nielen z celého Záhoria, ale aj z iných
území Slovenska.
Práce schopní obyvatelia kolónie sú pre nízku kvalifikáciu prevažne nezamestnaní,
ekonomickú situáciu si vylepšujú zberom a predajom lesných plodov. Ak pracujú často ide
o nelegálne zamestnávanie. Hygiena v kolónii je na veľmi nízkej úrovni. Murované obydlia
nemajú tečúcu vodu, WC, akýkoľvek odpad je rozhádzaný po okolí. Obec vynakladá
každoročne veľké finančné prostriedky na likvidáciu odpadu, napriek umiestneniu
odpadových nádob v kolónii. V chatrčiach kúria drevom, ktoré pochádza z neďalekej
prírodnej rezervácie Bezedné. Podľa správcu Chránenej krajinnej oblasti Záhorie je väčším
problémom ako výrub borovíc nedovolený lov vzácnych a ohrozených druhov rýb v
rezervácii. Dochádza tu permanentne k devastácia životného prostredia.
Problémom rómskeho obyvateľstva sú aj opakované vysoké nedoplatky za odber vody, či
elektriny. Spolunažívanie minority s majoritnými obyvateľmi je často problematické,
vyostrujú ho obvinenia z krádeží v domoch a záhradách a devastácie majetku. V kolónii sú
časté roztržky znepriatelených skupín, čo sa vyhrocuje do častých bitiek a násilností. Vysoký
počet sociálne odkázaných občanov, holdovanie alkoholu, drogy a gamblerstvo sú stálym
zdrojom vandalizmu v osade, ale aj ohniskom epidémií a mimoriadnych život
ohrozujúcich udalostí /požiare, kriminalita, hlodavce, apod./.
V Plaveckom Štvrtku sa nachádza objekt bývalej materskej školy, v ktorom prevádzkuje
činnosť nadácia Slovo života a súkromné centrum voľného času /SCVC/, ktorého
zriaďovateľom je AD PATREM n.o. Pracovníčky centra voľného času - misionárky rehole
Dcéry Márie pomocnice kresťanov realizujú mimoškolskú záujmovú činnosť pre deti a
mládež, ktoré by sa inak bezcieľne potulovali obcou. Zamestnanci SCVČ navštevujú aj rodiny
detí v osade. To pomáha zvyšovať sociálny status Rómov, dáva príležitosť pre komunikáciu s
majoritným obyvateľstvom a vo všeobecnosti prináša pozitívne zážitky a pocit prijatia. Na
zvýšenie účinku potrebujú tieto sociálne a komunitné opatrenia ďalšiu podporu a finančné
zdroje.
Stratégia CLLD Dolné Záhorie – v znení Dodatku č. 3

34

Infraštruktúra a miestne služby
Dopravná poloha okresu má významnú tranzitnú funkciu s konfiguráciou cestnej i železničnej
siete severo –južným smerom. Územím okresu prechádza diaľnica D2 umožňujúca spojenie
s Maďarskom a ČR resp. Rakúskom na ťahu E61. Paralelne je situovaná nadregionálna cesta
I. triedy spájajúca Bratislavu a Malacky. Regionálna cesta II. triedy umožňuje prepojenie cez
Malé Karpaty s okresmi Pezinok a Senec. Dĺžka miestnych komunikácií je cca 263 km, čo
predstavuje hustotu cestnej siete 2,8 km na 10 km2. Hlavnú cestnú infraštruktúru tvoria cesty
I. a II. triedy, ktoré sú značne preťažené a so zhoršenou bezpečnosťou pre chodcov a
cyklistov.
Všetky obce mikroregiónu sú napojené na verejnú autobusovú dopravu, avšak jej kvalita je
obmedzená limitovaným počtom spojov, nedostatočným počtom a kvalitou zastávok a
nástupíšť. Cezhraničná cestná regionálna doprava smerom do Rakúska je obmedzená na
jediný hraničný prechod na Dolnom Záhorí – kompu v Záhorskej Vsi. Navyše kompa cez
rieku Moravu počas zvýšenej vodnej hladiny alebo ľadochodu nepremáva. Medzi Záhorskou
Vsou a Angernom je dlhodobo plánovaná výstavba mosta ponad rieku, ktorá z rôznych príčin
mešká. Dostupnosť a obslužnosť regiónu zvyšuje železničná doprava, ktorej dominuje
medzinárodná dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať Praha – Bratislava, ktorá je
zaradená do V. transeurópskeho dopravného koridoru s predpokladanou návrhovou
rýchlosťou 140 – 160 km/hod. Oblasťou prechádzajú železničné trate :
110, Bratislava – Kúty – Břeclav
112, Zohor - Plavecký Mikuláš
113, Zohor – Záhorská Ves
V okresnom meste Malacky sa trať rozvetvuje do 10 koľají, ktoré slúžia aj nákladnej doprave
na nakládku a vykládku. Lokálnu sieť predstavujú trate Zohor – Záhorská Ves a Zohor –
Plavecký Mikuláš.
Priame spojenie s Bratislavou a Kútmi majú prostredníctvom osobných vlakov na trati
č. 110 obce: Zohor, Plavecký Štvrtok, Malacky, Veľké Leváre a Závod.
Osobné vlaky premávajú aj na trati č.112 Zohor – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves. Trať č.
113 Zohor – Plavecký Mikuláš, nie je v súčasnosti pre osobnú dopravu využívaná.
Vybavenosť obcí technickou infraštruktúrou
Vybavenosť územia mikroregiónu technickou infraštruktúrou dosahuje úroveň bežnú v
iných oblastiach. Všetky obce sú plynofikované a vodovod je vybudovaný vo všetkých
obciach s výnimkou obce Malé Leváre, kde pokrýva iba 1/3 obce.
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Väčšina obcí je pokrytá kanalizáciou, okrem obcí Vysoká pri Morave, Malé a Veľké Leváre,
ktoré sú pokryté iba čiastočne. Horšia situácie je v napojení domácností na ČOV, kde vo
viacerých obciach je počet napojených domácností v pomerne nízky. Popis stavu technickej
infraštruktúry v obciach MAS uvádza tabuľka 6 v Prílohe 10.
Sociálna infraštruktúra
Okres Malacky spolu s okresom Pezinok patria medzi najmenej vybavené zariadeniami pre
seniorov v rámci všetkých okresov bratislavského, trnavského i trenčianskeho regiónu.
Počet miest v zariadeniach pre seniorov na 1 000 obyv. (r.2012)

Zdroj: Aurex 2014

Väčšina obcí v rámci realizovaného prieskumu vykazuje akútnu absenciu kapacít na výkon
sociálnych služieb pre seniorov a celodenná starostlivosť o nich funguje iba v Malackách,
Závode, Stupave, Záhorskej Bystrici a v Zohore, ale len pri veľmi nízkych počtoch.
Podrobnosti o potrebe kapacít pre rôzne cieľové skupiny odkázaných osôb uvádza Tab. 8 v
Prílohe 10.
V území je niekoľko zariadení ústavnej sociálnej starostlivosti, ktoré je potrebné v budúcom
období doplniť ďalšími zariadeniami komunitného charakteru, ktorých je nedostatok.
Tabuľka 8 Sociálne služby v území MAS Dolné Záhorie
Názov sociálneho zariadenia

Obec

Mestské centrum sociálnych
služieb

Malacky

Poskytované služby
Sociálne služby starým a zdravotne postihnutým občanom.
Poradenstvo a konzultácie. Opatrovateľská služba v
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SENIOR - geriatrické centrum n.o.

Malacky

Domov sociálnych služieb a
zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Dom sociálnej starostlivosti

Stupava

Detský domov Macejko

Malacky

Reedukačné centrum pre mládež

Veľké Leváre

Diagnostické centrum pre mládež

Záhorská
Bystrica

Studienka

domácnosti.
Domov dôchodcov, pomoc starým, nevládnym ľuďom.
Geriatrická ambulancia a ambulancia všeobecného lekára pomoc pre imobilných a dementných pacientov.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov zlepšenie kvality života
Poskytovanie opatrovateľskej a lekárskej starostlivosti,
sociálnej pomoci s ubytovaním.
Poskytovanie náhradnej výchovy s rodinným charakterom
pre deti od narodenia až do dospelosti
Výchova a vzdelávanie mladistvého, prevýchova
emocionálne a sociálne narušenej mládeže, komplexná
starostlivosť o ťažko vychovávateľnú mládež, pomoc pri
začleňovaní do spoločenského života.
Špeciálne výchovné zariadenie výchovnej prevencie,
diagnostika maloletých, ktorým bola nariadená ústavná a
ochranná výchova, výchovné opatrenia.

Infraštruktúra vzdelávania
V dôsledku aktívneho salda migrácie a osobitne mladých rodín sa v jadrovom pásme ťažiska
osídlenia (Záhorská Bystrica, Stupava, Borinka, Zohor, Lozorno) a prímestskej pásme ťažiska
osídlenia 1. úrovne (územie v smere Stupava - Malacky) prejavuje akútny nedostatok kapacít
predškolských zariadení. Tento stav dokumentuje aj Príloha IROP č. 12.23: Počet
nevybavených žiadostí a potreba tried MŠ k 15.9.2013 podľa regiónov, kde sa okres Malacky
umiestnil v skupine s indikovanou potrebou zriadenia 30 - 40 tried, resp. 501 - 1000
nevybavených žiadostí (zdroj Prílohy IROP).
Počet nevybavených žiadostí a potreba tried MŠ k 15.9.2013 podľa regiónov SR

V rámci realizovaného prieskumu obcí MAS, s výnimkou 5 obcí, všetky ostatné vyjadrili
potrebu zvýšenia kapacít MŠ, pričom potreba je úmerná výške aktívneho salda migrácie
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obyvateľov do obcí. V oblasti infraštruktúry ZŠ je situácia menej napätá, potrebu zvýšenia
kapacít vyjadrilo celkovo 6 obcí, pričom najväčší pretlak detí vykazuje Stupava, ktorá do r.
2020 potrebuje navýšiť kapacitu až o 1000 žiakov. Za ňou nasleduje obec Veľké Leváre o 330
žiakov, Záhorská Bystrica o 60 a Plavecký Štvrtok o 50 žiakov. Podrobné údaje z prieskumy
vzdelávacej infraštruktúra v území obsahuje uvádza Tab. 7 v Prílohe 10.
Odpady
V každej obci je zavedený separovaný zber (plasty, sklo, papier, textil) a zber komunálneho
odpadu. Zber komunálneho odpadu zabezpečujú obce.
Veľké nedostatky sú v oblasti infraštruktúry na zber, separovanie a likvidáciu odpadu
a využívanie OZE, ktoré je v obciach minimálne. V mnohých obciach sú pretrvávajú aj
viaceré nelegálne skládky odpadu, chýbajú zberné dvory na biologický odpad a kompostárne.
Popis stavu v zbere a separácii odpadu a využívaní OZE v obciach MAS uvádza tabuľka 9 v
Prílohe 10.
Rozvojové dokumenty v území
Rozvoj územia je značne závislý od stavu vysporiadania vlastníckych vzťahov k pôde
a pozemkom (situácia v ROEP a pozemkových úpravách) a pripravenosť územia na
investičný rozvoj závisí od stavu územnoplánovacej dokumentácie obce a Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde
a tvorba Registra obnovenej evidencie pozemkov je v SR náročný a dlhotrvajúci proces, ktorý
napreduje len veľmi pomaly a podobne je tomu tak i v území MAS. Ukončenie ROEP uviedli
iba 2 obce z 18.
Podľa dostupných údajov projekty pozemkových úprav prebiehajú v obciach Záhorská
Bystrica, Stupava, Zohor, Lozorno.
Značné rezervy obcí sú v aktualizácii územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) a tiež Plánov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktoré nemá takmer polovica obcí a u väčšiny
ostatných je neaktuálny. Podrobnejšie údaje o stave rozvojových dokumentov v obciach MAS
uvádza tabuľka 16 v Prílohe 10. V tomto smere je na obce, ktoré budú chcieť čerpať podporu
v rámci IROP a RIUS, vytvorený tlak a obce sú nútené si plány dopracovať a aktualizovať.
Voľné budovy a areály v území
V rámci cieľového územia je viacero objektov, ktoré majú rozvojový potenciál, najmä
s možnosťami využitia ako poľnohospodárske objekty alebo výrobné prevádzky. Prehľad
o stave voľných objektov uvádza Tab. 13 v Prílohe 10.
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Kultúrne, historické a prírodné zdroje
Kultúrne a historické zdroje
Mikroregión Dolné Záhorie je osobitým územím Slovenska, ktoré sa hrdí silnou identitou,
rôznorodosťou kultúrneho dedičstva a jeho veľkým kreatívnym potenciálom. Oblasťou
dnešného Záhoria viedli v minulosti významné obchodné cesty, ktoré výrazne
napomáhali pri kultúrnom i hospodárskom rozvoji danej lokality (tzv. Jantárová, Česká cesta).
Pozostatky systému obranných a strážnych stavieb Rimanov, známy ako Limes Romanum,
sa vyskytujú v Plaveckom Štvrtku a v Stupave. Počas trvania konfínia (asi do začiatku 13.
storočia) patrilo celé územie Záhoria pod kráľovskú správu. Z dôvodu zvyšovania ochrany
danej hranice následne vzniká na Záhorí sústava strážnych hradov a hrádkov, ktoré sú pod
kontrolou vojenských družín. Ich úlohou bolo nielen odraziť prípadný prvý nápor cudzích
vojsk, ale zároveň kontrolovali významné obchodné cesty. Vodný hrad na mieste
dnešného kaštieľa v Stupave bol v čase Arpádovcov hlavným strediskom strážcov hraníc
na južnom toku Moravy.
V 13. storočí Záhorie funkciu konfínia stráca a prichádza k prvým donáciám tohto územia.
V roku 1206 daroval uhorský kráľ Ondrej II. grófovi Alexandrovi z rodu HuntPoznanovcov územie Plaveckého Štvrtka i s trhovým právom a mýtom. Táto listina, v ktorej
vytyčuje hranice panstva, je plná geografických názvov a z toho dôvodu ju možno považovať
za prvú písomnú zmienkou hneď pre viaceré obce na Záhorí.
Kolonizačnou vlnou, ktorá významne ovplyvnila vývin Záhoria, bola tzv. chorvátska
kolonizácia. Chorváti na naše územie prichádzajú najmä v druhej polovici 16. storočia
po tureckom vpáde do juhovýchodnej Európy.
V 16. storočí prichádzajú na Záhorie habáni (anabaptisti). Išlo o skupinu nemecky
hovoriacich remeselníkov, ktorí vyznávali špecifický spôsob života a životnú filozofiu.
Habáni vynikali pokrokovou remeselnou zručnosťou, práve kvôli ktorej im Uhorskí
zemepáni umožnili usadiť

sa na ich majetkoch. Najtypickejšími z toho obdobia sú

habánske domy a habánska keramika.
Prírodné zdroje významne determinovali spôsob obživy miestneho obyvateľstva a zároveň
mali vplyv aj na vývoj ľudového staviteľstva a kultúry. Hlavným zdrojom živobytia bolo
poľnohospodárstvo so zameraním na pestovanie zeleniny, obilnín a cukrovej repy, v menšej
miere na pestovanie viniča, strukovín a konope. Malé Karpaty poskytovali dostatok
stavebného materiálu, v obciach prekvitala

ťažba a spracovanie vápenca a bridlice.
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Doplnkovými zdrojmi boli činnosti, ktoré záviseli od konkrétneho regiónu a dostupnosti
prírodných zdrojov. V blízkosti riek prekvitalo najmä rybárstvo a prievozníctvo. Od 18.
storočia prinášalo kultúrny i hospodársky progres zakladanie manufaktúr a budovanie
cestných komunikácii, čo výrazne zmenilo charakter života v záhorských obciach.
Po vzniku Československa sa Záhorie spamätávalo z vojnových rokov iba pomaly. Postupne
sa dobudovala železničná sieť, so stavbou ktorej sa začalo už koncom 19. storočia. Záhorie
aj naďalej zostalo najmä poľnohospodárskou oblasťou, z ktorej sa jednotlivé produkty
dodávali do okolitých väčších miest, najmä Bratislavy, Viedne a Brna. Najrozšírenejšími
plodinami boli raž, kapusta a konope, ale tiež ovocie a víno. Priemysel predstavovali píly,
liehovary, cukrovary, mlyny, tehelne a závody na výrobu a spracovanie miestnych surovín.
Počas druhej svetovej vojny sa stalo Záhorie tzv. ochrannou zónou a okolité lesy sa na
základe nanútenej dohody Veľkonemeckej ríše stali výcvikovým priestorom nemeckých
vojenských jednotiek. V roku 1948 územie Záhoria a susediaceho Rakúska rozdelila tzv.
železná opona. Industrializácia Záhoria v 50. a 60. rokoch minulého storočia znamenala vznik
veľkých priemyselných podnikov.
Architektúra obytných i hospodárskych domov na Záhorí sa líšila v závislosti od
lokality a dostupnosti stavebných materiálov. Najtypickejším stavebným materiálom bola
hlina a slama. Mnohé domy na Záhorí boli takmer až do začiatku 20. storočia zakryté
výhradne slamou. Výhodou takejto strechy bola ľahká dostupnosť materiálu, jej ľahkosť
a tepelná izolácia, nevýhodou naopak vysoká horľavosť, ktorá neraz spôsobila to, že
vzniknutý oheň sa rýchlo rozšíril po celej obci.
Kultúrne a historické pamiatky
Kultúrne a historické pamiatky jednotlivých obcí MAS sú podrobne zdokumentované
a popísané na internetovom portáli
http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=625&Itemid=50&lang=sk

Preto uvádzame iba stručný prehľad nehnuteľných pamiatok zapísaných v Ústrednom
zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Múzeum Michala Tillnera v Malackách
K 31.12.2008 je v Zbierkovej knihe múzea zaevidovaných 1163 kusov zbierkových
predmetov pod 952 prírastkovými číslami. V roku 2005 sa vďaka podpore Mesta Malacky,
Ministerstva kultúry SR a ďalších sponzorov, začali práce na expozícii v podkroví Mestského
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centra kultúry na Záhoráckej 1919. Po niekoľkých mesiacoch, 18. februára 2006, bola
expozícia a tým i Múzeum Michala Tillnera slávnostne otvorené.
Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave
Koncom 18. storočia sa v Stupave usadil džbankársky majster Štefan Putz, ktorý priniesol do
obce znalosť výroby habánskej keramiky, spočívajúcej na výrobe technicky dokonalejšej
keramiky polievanej olovnato-ciničitými polevami, označovanej aj termínom "majolika"
alebo "fajansa". V slávnej tradícii pokračoval Ferdiš Kostka (1878-1951). Venoval sa okrem
tradičnej výroby aj figurálnej tvorbe, ktorá ho preslávila doma i v zahraničí. Stal sa prvým
národným umelcom v histórii ČSR. V jeho rodnom dome v Stupave (od roku 1968 zriadené
múzeum) je zbierka z tvorby, originálne zariadenie, nástroje a vybavenie dielne i domu
keramikára, so zachovanou pecou na vypaľovanie keramiky, ktorá je jedinou zachovanou
habánskou pecou v strednej Európe.
Rodný dom a múzeum Martina Benku v Kostolišti
Martin Benka patrí medzi najvýznamnejších rodákov Kostolišťa a medzi najväčších
slovenských maliarov. Pamätná izba je umiestnená v budove Spoločenského domu. Taktiež je
zachovaný i Benkov rodný dom, ktorý je po rekonštrukcii. Benkove diela je možné zhliadnuť
nielen v Pamätnej izbe M. Benku, ale i v miestnom kostole, kde namaľoval obraz Sv. Martina
na koni, patróna Kostolišta. Na Obecnom úrade v Kostolišti sa tiež nachádzajú obrazy v
sobášnej sieni - Záhorácka svadba.
Územie je rodiskom a pôsobiskom mnohých významných osobností kultúrneho
a spoločenského života, ich zoznam uvádza Tab. 15 v Prílohe 10.
Ľudová architektúra
Dolné Záhorie je súčasť moravsko-panónskej kultúrnej oblasti (Záhorie, južná Morava,
Podunajská nížina, časť Dolného Rakúska a veľká časť Maďarska. Jednotlivé prvky
architektúry boli v týchto oblastiach podobné. Boli tu hranice Rímskej ríše a jadro Veľkej
Moravy, čo má z historického hľadiska veľký význam aj vo vývine architektúry. V minulosti
Záhorie obývali najmä Chorváti a Habáni z Nemecka.
Domy sú spravidla orientované kratšou stranou do ulice, niekedy sú však postavené aj
pozdĺžnou stranou k ulici, hlavne v severných častiach Záhoria. Pre usadlosti je
charakteristické, že nemajú stodoly vo dvoroch. Tie sú sústredené za dedinou alebo v jednom
spoločnom stodolišti (drevenom, murovanom alebo kombinovanom).
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Na Záhorí sú tiež nepravidelné kopanice. Záhorská ľudová architektúra je dnes známa svojimi
vyspelými murovanými domami s prevažne sedlovými strechami a murovanými štítmi, ktoré
boli niekedy poznačené vplyvom baroka, čo je charakteristické aj pre južnú Moravu. Domy
mali svetlomodrú alebo bielu farbu. Dajú sa rozpoznať aj podľa murovaného výpustku, ktorý
chránil a zdôrazňoval vstup.
Habánsky dom je osobitým typom obytnej budovy ľudovej architektúry na Slovensku, ktorý
začali na Záhorí stavať nemeckí kolonisti Habáni. Pre ich domy je charakteristické obytné
podkrovie, niekedy dokonca trojposchodové domy. Mohutné steny z nepálených tehál niesli
hrazdenú konštrukciu štítu, v ktorej boli okná. Strecha bola riešená na Slovensko netypicky slama sa namáčala do hliny a po uložení na strechu sa znova namazala vrstvou hliny. Na nej
sa časom uchytil mach. Veľkou výhodou takýchto striech bola ich nehorľavosť.
Jeden celok habánskej architektúry sa zachoval v pamiatkovej rezervácií vo Veľkých
Levároch - Pamiatková rezervácia Habánsky dvor.
Habánsky dvor leží na juhozápadnom okraji obce Veľké Leváre. Rezerváciu tvorí 22
pôvodných viacpodlažných stavieb, vybudovaných v 17. - 19. st., organizovaných okolo
bývalého štvorcového námestia. V Izerovom dome je Múzeum habánskych remesiel. Má dve
vedľa seba situované námestia, na ktorých sa nachádzajú najstaršie a najvýznamnejšie
objekty. Z obidvoch námestí je prístup k potoku, kde sa nachádzal mlyn a brusiareň. Dvor mal
v čase najväčšieho počtu obyvateľov vyše štyridsať objektov. Väčšina z nich sa zachovala
dodnes.
Historické stavby
Pajštún - Pajštúnsky hrad je dostupný z Borinky po červeno značenom turistickom chodníku,
ktorý ďalej pokračuje cez chrbát Kozlisko až na Košariská.
Zrúcanina Pajštúnskeho hradu na vápencovom brale v
nadmorskej výške 486 m. Hrad patril do sústavy
kráľovských strážnych hradov, ktoré v malých Karpatoch
preberali od 13. storočia funkciu ochrany severozápadnej
hranice Uhorska. Písomný doklad o hrade pochádza z roku
1273. Najstarší majitelia vlastnili i panstvo Stupava.
Dračí hrádok - dnes sa tu nachádzajú ruiny strážnej veže z
13. storočia. Jeho poloha je v nadmorskej výške 370 m, na
kopci nad údolím Stupavského potoka, v tesnej blízkosti ruiny Pajštúnu.
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Rímska stanica nad Stupavou patrí k archeologickým náleziskám, o ktorých písal už Matej
Bel. Na mieste stála menšia germánska osada, vďaka strategickej polohe na trase dôležitej
Jantárovej obchodnej cesty, spájajúcej už od praveku Pobaltie so Stredomorím. Z nej
kontrolovali veľkú časť Záhoria a bratislavskej brány. V prípade potreby nadväzovali
vizuálny kontakt /napr. ohňovými signálmi/ s Carnuntom (v Rakúsku), vzdialeným asi 30 km.
Stupavský kaštieľ bol pôvodne postavený v renesančnom slohu. Od roku 1867 patril
Károliyovcom, ktorí ho dali prestavať v romantickom štýle. V súčasnosti slúži ako domov
dôchodcov. Za budovou kaštieľa sa nachádza jedinečný park s jazierkom v pôvodnom
anglickom štýle ešte stále s drevinami z čias Pálffyovcov.
Pálffyho kaštieľ v Malackách bol postavený v prvej polovici 17. storočia pôvodne v
ranobarokovom slohu, v roku 1808 bol klasicisticky prestavaný. Ku kaštieľu patrí aj anglický
park so vzácnymi drevinami. Kaštieľ slúžil ako nemocnica, neskôr bol vo vlastníctve Rádu
menších bratov františkánov a od r. 2007 je majiteľom Mesto Malacky.
Kaštieľ vo Veľkých Levároch v barokovom slohu pochádza z roku 1723. Jeho súčasťou je
anglický park. Donedávna slúžil kaštieľ ako zdravotnícke zariadenie, v súčasnosti je
nevyužitý a verejnosti nie je prístupný.
Kaštieľ v Plaveckom Podhradí je pôvodne renesančný kaštieľ zo 17. storočia, ktorý je
využívaný pre potreby Štátneho archívu a pre verejnosť je neprístupný. Kaštieľ má štvorcový
pôdorys so štyrmi rožnými vežami. Neskôr bol zbarokizovaný a ďalšie úpravy v 19. a 20.
storočí výrazne zmenili jeho vzhľad.
Okrem uvedených historických stavieb sú významným kultúrnym a historickým bohatstvom
aj sakrálne stavby, najznámejšie z nich uvádza Príloha 16.
Kultúrne podujatia
V obciach mikroregiónu je 18 kultúrnych domov, ako pozostatkov socialistickej doby, ktoré
slúžia na spoločenské posedenia, zábavu i kultúru pre obyvateľov. Väčšina z nich potrebuje
prestavbu a modernizáciu. K dispozícii sú aj obecné knižnice a v mestách funkčné kiná.
V poslednom období pribudli v obciach nové detské ihriská, najmä v areáloch materských
škôl. Voľno časové centrá pre väčšie deti a mládež absentujú, čiastočne ich suplujú školské
krúžky prípadne tvorivé dielne.
V každej obci sa nachádza futbalové ihrisko a vo väčších obciach, kde je väčšia základná
škola aj telocvičňa alebo športová hala. V tomto smere sú pochopiteľne najlepšie vybavené
mestá Malacky a Stupava, s multifunkčnými športoviskami.
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Dolné Záhorie je región bohatý na kultúrne tradície, ktoré si v hojnej miere snaží zachovať
alebo obnoviť. Okrem obecných akcií sú aj akcie známe na úrovni mikroregiónu, ako
regionálne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa viažu na náboženské sviatky, tradície
alebo udalosti späté s poľnohospodárstvom (výročná púť v Mariánke, Dni zelá v Stupave).
Pre mladšiu generáciu je známy prázdninový hudobný festival Summer-fest Rudava v Malých
Levároch.
Okrem spomínaných podujatí každá obec organizuje pravidelné akcie pre občanov ako napr.
Hodové slávnosti, Pochovávanie basy, Slávnosti vína, Deň matiek, Sadenie máje, Deň detí,
Oslavy SNP, Vianoce a mnohé ďalšie.
Obce Dolného Záhoria sú charakteristické aj bohatou a rôznorodou činnosťou združení,
spolkov, umeleckých súborov, ktoré rozvíjajú kultúrny potenciál územia.
V neposlednom rade je treba zmieniť množstvo miestnych aktívnych športových klubov, ale
aj amatérskych a hobby športových podujatí a turnajov, ktoré získavajú čoraz väčšiu
popularitu. K spolkom v obciach tradične popri športových kluboch patria dobrovoľné
hasičské zbory a mnohé ďalšie, vrátane verejnoprospešných organizácií a občianskych
združení. Najvýznamnejšie tradície, spolky, združenia a jednotlivci s potenciálom pre rozvoj
územia MAS uvádza Tab. 10 v Prílohe 10.
Prírodné zdroje
Územie Dolného Záhoria predstavuje krajinársky rozmanité územia s rovinatým aj
členitým

reliéfom, s

nížinným

aj podhorským

charakterom,

s

väčším

podielom

prirodzenej vegetácie pozdĺž zachovaných pôvodných línií vodných tokov a ich ramien,
ale i odlesnenú a značne odzelenenú poľnohospodársku krajinu, ktoré dopĺňajú zastavané
územia a rozmanité solitérne stopy ľudskej činnosti v krajine. Krajina z diaľkových,
panoramatických pohľadov vyzerá atraktívne, no v detailnejších pohľadoch stráca na kvalite,
lebo v obraze sú vnímateľné negatívne stopy ľudskej činnosti (nevyhovujúci stavebnotechnický stav, neupravené pobrežné línie, nevyhovujúci stav kontaktových pásiem obcí
/miest, poškodené časti rekreačnej krajiny, opustené plochy poľnohospodárskej pôdy,
poškodené lesy, skládky, rozptýlený odpad, ...).
Hodnotu estetického pôsobenia krajinného obrazu nie je možné kvantifikovať, možno ju
posúdiť len kvalitatívne - ako stupeň pozitívnych zážitkov človeka pri pobyte v krajine.
Najvyššie takéto pôsobenie má prírodná krajina osobitne chránené územia (napr. CHKO
Záhorie), ale aj vhodne spravovaná kultúrna krajina, v ktorej sa strieda mozaika udržiavaných
polí, trávnych porastov a trvalých poľnohospodárskych kultúr.
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Podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov predstavuje pre
SR, podobne ako pre celú EÚ, jednu z najdôležitejších ekonomických a environmentálnych
výziev, keďže prispieva k stimulácii hospodárskeho rastu a zároveň zabezpečuje, aby kvalita
tohto rastu viedla k udržateľnej budúcnosti. Ako

kľúčové potreby v tejto oblasti boli

identifikované: prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, podpora
prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika a ochrana životného
prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov.
Situácia vo využívaní prírodných zdrojov v okrese Malacky je znepokojujúca, okres sa
umiestnil medzi troma najhoršími okresmi v rámci celej SR (viď nasledujúca mapa).
Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov podľa okresov SR

(Aurex 2014)

Mapa zobrazuje klasifikáciu územia v rámci prioritnej oblasti PO4 - Udržateľné a efektívne
využívanie prírodných zdrojov (Partnerská Dohoda SR 2014-2020), do ktorej prispievajú 3
tematické ciele (TC4 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, TC5 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika,
TC6 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov).
Pri klasifikácii boli okresy rozčlenené podľa dostupnej časovej rady údajov o zavádzaní
nízko-uhlíkového

hospodárstva,

energetickej

bilancii

územia,

ohrozenosti

územia

negatívnymi javmi ako vodná a veterná erózia, náchylnosť územia na zosúvanie, produkcia
komunálneho odpadu, jeho zneškodňovanie alebo zhodnocovanie. Za najviac zaťažené je
možné považovať okresy Bratislava II, Bratislava I, Malacky a Bytča.
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Flóra
Vegetačnú pokrývku vytvárajú v Borskej nížine prevažne borovicové kultúry, s výskytom
dúbrav, brestov a jaseňov, v zníženinách sa vyskytujú močariská, vo vyšších polohách aj
rašeliniská. Na západe je chotár odlesnený okrem pásma lužných lesov v Dolno-moravskej
nive, v suchších lokalitách je rozšírený agát.
V nive Moravy sa vďaka dlhoročnej izolácii za železnou oponou zachovali pôvodné lužné
lesy a najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe.
Niva Moravy, zaužívaný je aj výraz Pomoravie, predstavuje jedinečné územie s veľkou
druhovou bohatosťou zahŕňujúce v sebe viacero prírodných stanovíšť. Prevažujúcimi sú
najmä dva typy: lužné lesy a zaplavované lúky. Samotný vodný tok vnímane tiež ako
komplex prírodných stanovíšť: rieka, mŕtve ramená a brehové porasty.
Vlhké lúky v záplavovom území sú bohaté na rastlinné druhy. Kvitnutie jednotlivých druhov
závisí od dĺžky jarných záplav. V apríli začína kvitnúť vzácny plamienok celistvolistý
(Clematis integrifolia), bleduľa letná (Leucojum aestivum), kukučka lúčna (Lychnis floscuculi). Objavujú sa biele koberce žerušnice lúčnej (Cardamine pratensis) a iskerníka
zlatožltého (Ranunculus auricomus). V máji sa objavuje kosatec sibírsky (Iris sibiricaI),
krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis) a nádherná margaréta biela (Leucanthemum
vulgare). Menej známa je drobná papraď hadivka obyčajná.
Osobitým typom sú trvale zamokrené rašeliniská s porastmi jelše lepkavej, miestami sa
zachovali aj slatinné lúky. Hladina vody mŕtvych ramien závisí od výšky hladiny podzemnej
vody. V máji kvitnú na hladine druhy: lekno biele (Nymphea alba), leknica žltá (Nuphar
lutea), perutník močiarny (Hottonia palustris). Vodnú hladinu pokrývajú drobné lístky
žaburiniek (Lemna sp.), vodnianky žabej (Hydrocharis morsus-ranae), ako aj kotvice
plávajúcej (Trapa natans).
Na brehoch rastie kosatec žltý (Iris pseudacorus), okrasa okolíkatá (Butomus umbelatus) a
zaujímavá šípovka vodná (Saggitaria sagittifolia).
Mäkký lužný les (vŕbovo–topoľový) sa nachádza v mokrých častiach nivy. Dobre znáša
dlhodobé záplavy. Typickými predstaviteľmi sú vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (S.
fragilis), topoľ čierny (Populus nigra) a topoľ biely (P.alba). Kroviny sú zastúpené najmä
bazou čiernou (Sambucus nigra) Z bylín tu rastie pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), kostihoj
lekársky (Symphytum officinale), bleduľa letná (Leucojum aestivum).
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Tvrdý lužný les (dubovo-brestovo-jaseňový) rastie na vyšších terasách rieky. Neznáša časté
záplavy. Z bylinných druhov tu na jar kvitne snežienka jarná (Galanthus nivalis), blyskáč
jarný (Ficaria verna), chochlačka dutá (Corydalis cava), krivec žltý (Gagea lutea) a cesnak
medvedí (Allium ursinum).
Fauna
Oblasť Dolného Záhoria má druhovo pestrú faunu. Z bezstavovcov sa tu vyskytujú vzácne
druhy pavúkov, motýľov, vážok a chrobákov. V tôňach a v mŕtvych ramenách žije celý rad
mäkkýšov ako napr. kotúľka veľká (Planorbarius corneus), vodniak vysoký (Lymnaea
stagnalis) alebo močiarka podunajská (Viviparius acerosus). Lastúrniky sú zastúpené druhmi:
korýtko maliarske (Unio pictorum) a škľabka veľká (Anodonta cygnea).
V rieke Morava a jej prítokoch sa nachádzajú viaceré vzácne druhy rýb, ktoré nenájdeme v
iných častiach sveta: napr. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), kolok veľký (Zingel
zingel) a kolok malý (Zingel streber). Z rieky a jej prítokov je známych celkom 62 druhov,
pričom najväčšie zastúpenie má čeľaď kaprovitých a ostriežovitých.
Močiare, mŕtve ramená a tône sú domovom pre mnohé druhy žiab. Najčastejšie uvidíme
skokana zeleného (Rana esculenta), kunku červenobruchú (Bombina bombina). Okrem
skokanov a kuniek tu žije rosnička zelená (Hyla arborea) a oba druhy ropúch – ropucha
bradavičnatá (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo viridis). Z celkovo 18 druhov obojživelníkov
zistených na území SR, sa na Záhorí vyskytuje 13. Z hadov sa tu vyskytujú všetky štyri druhy
užoviek: užovka obojková (Natrix natrix), užovka fŕkanú (Natrix tesselata), užovka hladká
(Coronella austriaca) sfarbením podobá vretenici ako aj vzácna užovka stromová (Elaphne
longissima), ktorá je práve v tomto území pomerne hojná.
Pre vtáctvo predstavuje rieka Morava významnú migračnú trasu ako vhodné prostredie na
odpočinok a hniezdenie. Podľa typov prírodných stanovíšť možno určiť vtáky lúk, lesov a
vodné vtáctvo. Z lúčných druhov treba spomenúť globálne ohrozeného chrapkáča poľného
(Crex crex), ktorý má rád rozľahlé lúky s roztrúsenými kríkmi, podobne ako trasochvost žltý
(Motacilla flava) a kaňa popolavá (Circus pygargus). Významnými druhmi viazanými na
vodné prostredie sú bocian biely a čierny, volavky kormorán veľký a labute. Na vodnej
hladine s prechodom do tŕstia nachádzajú svoj svet divé kačice, husy, potápky, chavkoše
a ďalšie.
Vďaka hojnosti potravy sa na území zdržujú dravé vtáky – najnápadnejšie sú myšiaky a haje.
Na Záhorí hniezdi niekoľko párov Hají červených (Haje červené patria k našim
najvzácnejším druhom, najčastejší výskyt v rámci SR je práve na Záhorí, rozpätie krídel až
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170 cm). V posledných rokoch tu zahniezdil aj náš najväčší dravý vták orliak morský
(Haliaetus albicilla). Z ďalších druhov dravcov na území hniezdia - včelár obyčajný, hadiar
krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá, sokol myšiar, haja červená a tmavá, myšiarka
močiarna. Okrem početného vtáctva bolo na Záhorí zaznamenaných 25 druhov netopierov.
Z väčších cicavcov sa tu vyskytujú diviak, srnec, jeleň, muflón a daniel. V poslednom období
najväčšiu pozornosť púta bobor vodný (Castor fiber), ktorý bol na rieke Morave vyhubený a
neskôr reintrodukovaný. Dnes udáva nový charakteristický ráz tamojším brehovým lužným
lesom.
Chránené územia na Dolnom Záhorí
(použité skratky: chránená krajinná oblasť (CHKO), národný park (NP), chránený areál
(CHA), prírodná rezervácia (PR), národná prírodná rezervácia (NPR), prírodná pamiatka
(PP) a sieť lokalít - Natura 2000 (CHVÚ a ÚEV))
Chránená krajinná oblasť Záhorie je prvá CHKO nížinného typu vyhlásená na Slovensku.
Nachádza sa v neoficiálnom administratívnom obvode Záhorie na západnom Slovensku.
Celková rozloha chránenej oblasti je 27 522 ha a je rozdelená na dve časti, západnú a
severovýchodnú. Západná časť sa začína pri obci Kúty na severe, pozdĺž hranice s Rakúskom
pri rieke Morava a končí sa pri meste Stupava na juhu. Severovýchodná časť je ohraničená
vojenským obvodom Záhorie na východe a na juhu.
CHKO Záhorie zasahuje do katastrov 15 obcí
partnerstva Dolné Záhorie, s výnimkou obcí
Studienka, Lozorno, Borinka. V západnej časti
CHKO prevládajú dva typy krajiny:
Nivná časť tzv. Dolnomoravská niva - je rovinatá, s
viacerými živými a mŕtvymi riečnymi ramenami a
so spoločenstvami lužných lesov a lúk. Rozsiahle
mokré kosné lúky so zachovalou prirodzenou
skladbou trávnatých porastov na nive Moravy sú
popri značnom ekonomickom prínose jedinečnou ukážkou krajiny lužných lesov a lúk, ktorá
na Slovensku už nemá v súčasnosti obdobu. Toto územie s početnými mŕtvymi riečnymi
ramenami tvorí jedinečné prostredie a zónu ticha pre mnohé vzácne a chránené druhy
živočíchov, ako sú bocian čierny, bocian biely, čajka smejivá, volavka popolavá, kačica divá,
labute, trsteniariky a ďalšie. Východne od tohto typu krajiny pozvoľne pokračuje mierne
zvlnená krajina so zvyškami riečnych terás Moravy, nánosov viatych pieskov i menších
dún, s prevažne upravenými vodnými tokmi, vodnými plochami a sídlami. Krajina je tu
Stratégia CLLD Dolné Záhorie – v znení Dodatku č. 3
48

spestrená menšími plochami medzidunových zníženín, slatinných rašelinísk a močiarov s
prevahou lesných spoločenstiev.
Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie
vinohradníckeho charakteru v SR. Malé Karpaty sú jadrovým pohorím so špecifickým
vývojom kryštalinika, na ktorom je obalová jednotka, ktorá sa na niektorých miestach
odtrhla od podložia a presúvala (príkrovy). V území vystupujú granitoidné horniny,
vápence, bridlice, fylity, amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí.
CHKO Malé Karpaty zasahuje do KÚ 4 členských obcí partnerstva Dolné Záhorie
(Lozorno, Borinka, Stupava, Záhorská Bystrica m.č.). Územie z veľkej časti pokrývajú
listnaté lesy s bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. Z nepôvodných drevín sa
tu vyskytuje gaštan jedlý. V teplomilných trávno-bylinných spoločenstvách sa vyskytuje
hlaváčik jarný, zlatofúz južný, poniklec veľkokvetý, klinček Lumnitzerov. K druhom, ktoré
tu majú jediný výskyt na Slovensku, patrí listnatec jazykovitý, ranostaj ľúbi, rašetliak
skalný. Malé Karpaty majú druhovo pestré živočíšstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov
motýľov a okolo 20 druhov mravcov. Z bohato zastúpeného vtáctva možno z okolia
hradných zrúcanín spomenúť napríklad skaliara pestrého a skaliarika sivého. Sokol rároh má
v Malých Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z ďalších druhov vtákov v oblasti
hniezdia

napríklad

bocian

čierny,

včelár

obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný,

myšiarka ušatá, lelek obyčajný.
Maloplošné chránené územia na území MAS
Na území Dolného Záhoria sa nachádza aj 13 maloplošných chránených území (národná
prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, chránený areál), ktoré reprezentujú

rôzne typy prírodnej krajiny. Chránené sú lužné lesy na nive rieky Morava, slatinné jelšiny na
viatych pieskoch v rámci Borskej nížiny, mokrade na styku s Malými Karpatmi, ako aj
zachované pôvodné karpatské lesy. Ich zoznam a stručný popis je uvedený v Prílohe 12.
Lokality Natura 2000 v cieľovom území
Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Záhorské Pomoravie (SKCHVU016 - rozloha 32 383 ha),
bolo vyhlásené Nariadením vlády SR č.145 zo 17. júna 2015, v zmysle § 26 ods. 6 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 506/2013 Z. z.. Toto chránené
vtáčie územie je vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov
európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov:
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chriašteľa bodkovaného, bučiaka trsťového, haje
tmavej, haje červenej, sokola rároha, rybára riečneho,
bučiačika močiarneho, kane močiarnej, kalužiaka
červenonohého, bociana bieleho, bociana čierneho,
rybárika riečneho, muchárika bielokrkého, kačice
chrapľavej, kačice chripľavej, hrdzavky potápavej,
brehule hnedej, prepelice poľnej, hrdličky poľnej,
muchára sivého, slávika modráka, škovránka
stromového, lelka obyčajného, ďatľa prostredného,
ďatľa čierneho a chrapkáča poľného a zimovísk husi
bieločelej, husi divej, husi krátkozobej, husi malej, husi
siatinnej, husi snežnej, bernikly tmavej, bernikly
bielolícej a bernikly červenokrkej a zabezpečenia
podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Chránené vtáčie územie sa nachádza v
katastrálnych územiach 15 obcí partnerstva Dolné
Záhorie: Záhorská Bystrica, Stupava, Stupava Mást III, Borinka, Zohor, Vačková, Vysoká pri
Morave, Záhorská Ves, Láb, Jakubov, Gajary,
Suchohrad, Plavecký Štvrtok, Kostolište, Malacky
- Bystrická hora, Malacky - Feld, Malé Leváre,
Veľké Leváre a Závod.

CHVÚ Malé Karpaty (SKCHVU014, rozloha 52 458 ha)
Zaberá teplejšie oblasti listnatých lesov (hrabiny, dubiny, bučiny) v susedstve s lúkami a
pasienkami s hojným zastúpením rozptýlenej zelene na svahoch Malých Karpát. Územie je
chránené pre výskyt európsky i národne chránených druhov vtákov ako sokol rároh, sokol
sťahovavý, včelár lesný a ďateľ prostredný. Okrem týchto lesných hniezdičov tu vhodné
podmienky nachádzajú aj druhy viazané na krovinatú etáž, ako sú muchárik bielokrký,
muchárik červenohrdlý, penica jarabá, prepelica poľná, muchár sivý, pŕhľaviar čiernohlavý,
haja tmavá a kaňa popolavá. Chránené vtáčie územie zasahuje do katastrálnych území 4 obcí
partnerstva Dolné Záhorie: Záhorská Bystrica, Stupava, Borinka, Lozorno.
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Územia európskeho významu (ÚEV)
Na území partnerstva Dolné Záhorie sa nachádza 23 území európskeho významu, mnohé sa
prekrývajú s maloplošnými CHÚ. V rámci CHKO Malé Karpaty je to územie Homoľské
Karpaty (SKUEV0104 5 183 ha), zvyšných 22 lokalít je súčasťou CHKO Záhorie:
Abrod SKUEV0117 162 ha
Bencov mlyn SKUEV0513 20 ha
Bezodné SKUEV0167 65 ha
Bogdalický vrch SKUEV0124 57 ha
Devínske jazero SKUEV0313 1 264 ha
Dúbrava SKUEV0123 21 ha
Gajarské alúvium Moravy SKUEV1125 470 ha
Gajarské alúvium Moravy SKUEV0125 1 244 ha
Horný les SKUEV0168 556 ha
Jakubovské rybníky SKUEV0116 138 ha
Marhecké rybníky SKUEV0121 57 ha

Mešterova lúka SKUEV0170 132 ha
Močiarka SKUEV0218 222 ha
Mokrý les SKUEV0512 172 ha
Morava SKUEV0314 390 ha
Ondriašov potok SKUEV0217 8 ha
Orlovské vŕšky SKUEV0169 207 ha
Rozporec SKUEV0317 83 ha
Rudava SKUEV0163 1 959 ha
Suchohradské alúvium Moravy SKUEV0161 56 ha
Šmolzie SKUEV0177 68 ha
V studienkach SKUEV0178 19 ha

Ramsarské lokality
Sú mokrade medzinárodného významu, ktorých ochrana si vyžaduje zvýšenú pozornosť
najmä z hľadiska vodného vtáctva. Zapísané sú do svetového Zoznamu mokradí
medzinárodného významu v zmysle Ramsarského dohovoru. Ramsarský dohovor je dohovor
o mokradiach majúci medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva.
Na Slovensku máme celkovo 14 ramsarských lokalít a v našom cieľovom území sa
nachádzajú dve ramsarské lokality: niva Moravy a alúvium Rudavy.
Niva Moravy zahŕňa slovenský úsek rieky Morava od obce Brodské po sútok s Dunajom pri
Devíne, vrátane záplavového územia pri hraniciach s Rakúskom a Českou republikou.
Lokalita reprezentuje dobre zachovalý komplex tokov, riečnych ramien, kanálov,
periodických mlák, druhovo bohatých luviálnych lúk, ostricových porastov, lužných lesov,
pasienkov a pieskových dún. Niva Moravy je jedným z posledných území v Európe, kde
práve tradičný spôsob obhospodarovania krajiny umožnil zachovanie vysokej biodiverzity.
Územie je ohrozené najmä plánovanou výstavbou ciest a mostov cez rieku Moravu.
Alúvium Rudavy zahŕňa neregulované časti tokov Rudava a Rudávka, ktoré pretekajú cez
viate piesky Záhorskej nížiny. Územie je reprezentatívna ukážka meandrujúcich malých
nížinných tokov a priľahlých mokradí -lužných lesov, mokrých lúk, močiarov a rašelinísk,
ktoré sa striedajú so suchomilnými spoločenstvami viatych pieskov. Vplyvom substrátu je tu
narušená pôdno-vegetačná stupňovitosť, preto napriek nížinnej klíme tu nachádzame
analógiu s horským prostredím s nadmorskou výškou 1000 – 1500 m. Územie sa sčasti
nachádza vo vojenskom výcvikovom priestore.

Stratégia CLLD Dolné Záhorie – v znení Dodatku č. 3

51

Pôda
Pôda je významným a nenahraditeľným prírodným zdrojom. V rámci riešeného územia je
zaradená do pôdno-ekologických oblastí a pôdno-ekologických regiónov Malé Karpaty a
Záhorská nížina (Borská rovina, Bor, Podmalokarpatská zníženina, Dolnomoravská niva a
Záhorské pláňavy). Ako vidieť z nasledujúcich kartogramov na predmetnom území
prevládajúcim pôdnym typom sú černice a regozeme. Podľa kvality ide o pôdy s vysokým
a stredným stupňom kvality, ktoré majú vysoký alebo stredne vysoký produkčný potenciál.
Pôdne typy v BSK

Kvalita pôd v BSK

Podľa údajov z katastra zaberá poľnohospodárska pôda takmer 50 % celkovej plochy
cieľového územia s vysokým stupňom zornenia až 76,25%. Aj z toho dôvodu je územie
predurčená na poľnohospodárske využitie. Z trvalých kultúr sú zastúpené sady (291,07 ha)
a vinice (339,20 ha). Výmera lesnej pôdy dosahuje 36,47 % z celkovej plochy územia.
Z obcí v rámci územia majú najväčšiu výmeru poľn. pôdy Gajary (3 402,61ha), Stupava
(3 332,92 ha), Vysoká pri Morave (1 943,98 ha) a Láb (1 601,78 ha). Naopak najmenšiu
výmeru p.p. má Borinka (248,83 ha).
Zastúpenie sadov je najvyššie v obciach Stupava (185,67 ha), Záhorská Bystrica (55,74 ha)
a Veľké Leváre (30,99 ha).
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Poľnohospodársky znevýhodnené pôdy BSK

Produkčný potenciál pôd BSK

Krajinnú štruktúru cieľového územia MAS Dolné Záhorie podľa druhov pozemkov udáva
nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 9
celkom

Výmery jednotlivých druhov pozemkov v území MAS (v ha k 10.09.2015)
poľn. pôda

51 773,51 25 571,20

orná p.

TTP

sady

vinice

záhrady

les. pôda

vodné plo.

19 498,19

4 507,61

291,07

339,20

935,13

18 879,75

1 663,07

zdroj: Katastrálny portál ÚGKK SR

Vinohrady sú najviac zastúpené v obciach Stupava (145,04 ha) a Lozorno (38,37 ha).
Lesná pôda je najviac zastúpená v katastrálnych územiach obcí Lozorno (2 825,87 ha)
a Stupava (2 678,88 ha). Podrobná štruktúra výmer jednotlivých druhov pozemkov podľa obcí
je uvedená v Prílohe č. 11.
Poľnohospodársky využívané pozemky v okrese Malacky patria podľa prílohy č. 1,
Nariadenia vlády č. 617/2004, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
medzi zraniteľné oblasti.
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Erózia
Veterné podmienky (rýchlosť, početnosť výskytu a dĺžka trvania vetra), ktoré sú
charakteristické práve pre tento región, sú dôležitým faktorom ovplyvňujúcim intenzitu
priebehu veternej erózie. Zrnitostne ľahšie pôdy tvoria na území BSK cca 32% plochy
poľnohospodárskej pôdy a tak najmä v období keď sú bez vegetačného pokryvu sú náchylné
na vznik veternej erózie. Okres Malacky je
najviac

zasiahnutý

veternou

eróziou

zo

všetkých okresov SR. Ako uvádza nasledovná
tabuľka, v rámci BSK kraja je potenciálnou
vetrovou

eróziou

(rôznej

intenzity)

ovplyvnených približne 36% poľn. pôd, čo je
pomerne vysoké číslo.
Potenciálna vetrová erózia v BSK (v %)
Žiadna až nízka
Stredná
Vysoká
Extrémna

64,0
10,8
12,8
12,4

Na svahoch Malých Karpát v KÚ Lozorno,
Borinka, Záhorská Bystrica Stupava dochádza
aj k prejavom vodnej erózie a to ako na poľn.
pôde tak i na lesnej pôde, kde ide najmä
o eróziu po nespevnených lesných cestách
a zvážniciach.
Dostupné finančné zdroje, rozpočty a majetok obcí
Prehľad výšky a použitia rozpočtov obcí MAS na infraštruktúru, kultúrnu a sociálnu oblasť za
rok 2014 uvádza Tab. 17 v Prílohe 10.
Rozpočty i majetok obcí je úmerný ich veľkosti, najväčší je pri mestách Malacky a Stupava
a naopak najnižšie rozpočty na chod majú menšie obce ako Suchohrad, Studienka, Borinka,
Jakubov. Dôležitejším ako samotná výška rozpočtu je jeho medziročná vyrovnanosť
a celková zadlženosť. Pre porovnanie rozpočtovej a finančnej disciplíny obcí MAS uvádzame
v nasledujúcej tabuľke porovnanie niekoľkých najdôležitejších syntetických veličín, ktoré
vystihujú finančné zdravie jednotlivých obcí MAS.
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Tabuľka 10

Hodnotenie finančného zdravia obcí MAS Dolné Záhorie (2011 - 2014)

Obec / mesto
Záhorská Bystrica
Malé Leváre
Studienka
Veľké Leváre
Závod
Borinka
Gajary
Jakubov
Kostolište
Láb
Lozorno
Malacky
Plavecký Štvrtok
Stupava
Suchohrad
Vysoká p. Morave
Záhorská Ves
Zohor

Celkové
finančné Klasifikácia Základná
zdravie1
bilancia2

5,3
4
4,8
5,6
4,9
5,6
5,1
5,3
5,5
4,9
4,9
4
5,6
4,4
5,2
5,4
4,3
5

výborné
dobré
dobré
výborné
dobré
výborné
výborné
výborné
výborné
dobré
dobré
dobré
výborné
dobré
výborné
výborné
dobré
výborné

Zložky finančného zdravia
Dlhová
služba3

2,8
0
3,3
3,7
6
3,7
3,4
5,1
3,7
2,4
2,6
3,4
3,3
2,4
2,6
3,4
0,6
0,8

5,4
6
5,5
6
5,4
6
5,2
5,7
5,7
5,8
5,5
5,5
6
6,6
5,1
5,5
5,5
5,4

Celkový
dlh4

5,9
6
5,2
6
5
6
5,4
6
5,8
5,7
5,9
4,9
6
5
5,9
5,8
5
6

Záväzky po Okamžitá
splatnosti5 likvidita6

6
3,7
6
5,7
6
6
5,7
2,9
6
5,6
6
3
6
2,8
6
5,7
5,7
6

6
2,2
3,5
6
2,1
6
5,8
6
6
3,9
3,3
2,1
6
5,3
6
6
3,9
6

zdroj: INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy - http://obce.sme.sk/profily/?ID=2312 )

1

Finančné zdravie obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej obci hospodárenie spôsobuje, alebo
nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od roku, a počíta sa kombináciou piatich
vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti,
Okamžitej likvidity a Základnej bilancie.
2
Základná bilancia obce je počítaná ako (bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - kapitálové výdavky) / (bežné príjmy +
kapitálové prímy). Ukazovateľ informuje, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného a kapitálového účtu ako
celku. Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) a kapitálové výdavky (zveľaďovanie
majetku) zo svojich bežných príjmov (napr. daňové príjmy) a kapitálových príjmov (napr. predaj majetku). Ak je základná bilancia obce na
úrovni nižšej alebo rovnej ako -15 %, je jej pridelené skóre 0. So zlepšujúcou sa základnou bilanciou pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce
riziko pre obec, lineárne rastie. Pri základnej bilancii na úrovni 0 % je skóre rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako +15
% je pridelené skóre 6. Inak povedané, ak je základná bilancia kladná, obec získava skóre väčšie ako 3 (podľa dosiahnutého výsledku). V
opačnom prípade je pridelené skóre v spodnej polovici škály.
3
Dlhová služba obce je počítaná ako (výdavky na splácanie istiny + úrokové splátky) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ukazovateľ
informuje o tom, aké vysoké výdavky má samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. Podľa zákona sa do výdavkov na splácanie istiny a
úrokových splátok nemá započítavať ich jednorazové predčasné splatenie. Je však možné, že niektoré obce vykazujú aj predčasné
jednorazové splatenia dlhov, a tak môže dôjsť k ich premietnutiu do výdavkov na splácanie istiny a následne aj do dlhovej služby.
Vypočítanú dlhovú službu preto nie je možné úplne stotožniť so zákonnou definíciou a je potrebné ju brať len ako aproximáciu zákonného
kritéria. Poznámka: Zákonný limit je 25 %; ak obec prekročí túto hranicu, nemôže podľa zákona prijať ďalšie návratné zdroje financovania.
Ak je dlhová služba obce na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre 6. S rastúcou dlhovou službou pridelené skóre, vzhľadom na rastúce riziko pre
obec, lineárne klesá. Pri dlhovej službe na úrovni 25 % je skóre rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 50 % je pridelené
skóre 0.
4
Údaje o celkovom dlhu obcí sú počnúc rokom 2012 preberané od MF SR, pričom sa jedná o tzv. "zákonné kritérium", teda dlh podľa § 17
ods. 8) Zákona 583/2004 Z.z. (nezapočítavajú sa záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja
bývania, a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov). Dlh je uvádzaný v
pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal presiahnuť úroveň 60 %.
5
Ak je výška záväzkov obce aspoň 60 dní po splatnosti presne na úrovni 0 eur resp. 0 %, je jej pridelené skóre 6. Ak výška týchto záväzkov
v pomere k príjmom predstavuje hodnotu medzi 0 % a 3 %, pridelené je skóre medzi 3 a 0 (lineárne) a ak je hodnota na úrovni rovnej alebo
vyššej ako 3 %, skóre je 0.
6
Okamžitá likvidita obce je počítaná ako (finančné účty) / (krátkodobé záväzky). Ukazovateľ vypovedá o tom, do akej miery dostupné
prostriedky na finančných účtoch samospráv postačujú na splatenie krátkodobých záväzkov. Ak je okamžitá likvidita obce na úrovni 0 %, je
jej pridelené skóre 0. S rastúcou okamžitou likviditou pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec, lineárne rastie. Pri okamžitej
likvidite na úrovni 100 % je skóre rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 200 % je pridelené skóre 6. Inak povedané, ak
je objem prostriedkov na finančných účtoch obce vyšší ako výška jej krátkodobých záväzkov, získava skóre vyššie ako 3 (podľa veľkosti
tohto pomeru). V opačnom prípade je pridelené skóre zo spodnej polovice škály.
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V hodnotení celkového finančného zdravia dosiahli v uvedenom období najvyššie skóre obce
Plavecký Štvrtok, Borinka a Veľké Leváre, naopak s najnižším skončili obce Malé Leváre,
Malacky, Záhorská Ves a Stupava, avšak stále s klasifikáciou „dobré“.
Ekonomické zdroje a oblasť podnikania
Štruktúra hospodárstva
Potenciál územia partnerstva vychádza hlavne z prírodných zdrojov a blízkosti hlavného
mesta Bratislava, pre ktoré je územie zázemím pracovnej sily.
Bohaté ložiska vápencov, štrkov a viatych pieskov dávajú dobrý predpoklad hlavne na rozvoj
ťažby stavebných materiálov výroby stavebných prvkov a stavebníctva. Početné sú
štrkovne a pieskovne, prípadne už iba vodné plochy ako pozostatky ťažby vo viacerých
obciach (Vysoká pri Morave – Alas Slovakia s.r.o., Plavecký štvrtok, Malé Leváre, Veľké
Leváre).
V katastroch obcí Láb, Gajary, Suchohrad, Kostolište, Vysoká p. Morave, Záhorská Ves,
Studienka, Závod, Plavecký Štvrtok sa nachádzajú banským úradom registrované dobývacie
priestory na ropu, zemný plyn a gazolín. Ich ťažba je menej významná a finančne náročná.
Hospodársky význam má uskladňovanie zemného plynu, ktoré sa neustále rozširuje
a svojím významom ďaleko presahuje rámec regiónu. Predstaviteľom tohto sektora
podnikania je spoločnosť Nafta a.s., dcérska firma spoločnosti Slovenský plynárenský
priemysel, ktorá je kľúčovým skladovateľom zemného plynu na Slovensku. V r. 2011 bol
otvorený nový podzemný zásobník plynu v komplexe Láb Gajary-báden, s objemom
zásobníku 500 miliónov m3. Celková kapacita zásobníkov plynu v r. 2014 narástla na
približne 2,5 miliardy m3 . Okrem skladovania plynu sa spoločnosť Nafta zaoberá aj
prieskumom a ťažbou uhľovodíkov na Slovensku.
Najväčším zamestnávateľom v území je závod Volkswagen lokalizovaný v KÚ Devínska
Nová Ves a čiastočne v KÚ Záhorská Bystrica.
Prínosom pre územie okresu Malacky je prevádzka spracovateľského závodu Swedwood
koncernu IKEA na výrobu drevotriesok a nábytku, ktorá je naviazaná na hospodárske využitie
borovicových lesov.
Tradíciu má i strojársky priemysel, ktorý je v súčasnosti v útlme. Zmenou výrobného
sortimentu môže v budúcnosti zaujať popredné miesto z hľadiska produkcie a zamestnanosti
v okrese. K nosným podnikom v tomto odvetví patria: Strojárne a.s. Malacky, Záhorácke
strojárne a.s. Záhorská Ves, Cevaservis a.s. Stupava, Agroslužba a.s. Zohor. Možno ešte
spomenúť ďalšie firmy, ktorých činnosť súvisí s kovovýrobou napr. SCHAFY s.r.o Malacky,
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ktorá sa zaoberá výstavbou obytných kontajnerov a výstavbou rodinných montovaných
domov, Zinkovňa s.r.o. Malacky.
Textilnú výrobu reprezentuje výr. družstvo Texilanka v Gajaroch, a mnohé ďalšie menšie
prevádzky a podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú šitím konfekcie, pracovných odevov
a podobne.
V oblasti stavebníctva medzi najväčšie firmy patria Vodohospodárske stavby a.s. Malacky (
bytové občianske a inžinierske stavby), Agrostav a.s. Malacky a viacero menších
podnikateľských subjektov, ktoré spolupracujú pri realizácii väčších stavebných akcií.
Neďaleko Malaciek (v Rohožníku) v rámci okresu je významným zamestnávateľom
nadnárodná spoločnosť CRH Slovensko (predtým Holcim), ktorá prevádzkuje cementáreň
a modernú spaľovňu odpadov.
Zamestnanosť
Okres Malacky, ako druhý najvidieckejší okres na západnom Slovensku (66,9 % vidiecke
obyvateľstvo) je významne postihnutý ekonomickými a štrukturálnymi zmenami v súvislosti
s odklonom od tradičných pôdohospodárskych činností v území, najmä útlmu živočíšnej,
špeciálnej rastlinnej výroby. V uvedených, na manuálnu prácu náročných odvetviach,
pracovala početná nízko-kvalifikovaná pracovná sila, ktorá sa po strate zamestnania
v pôdohospodárstve nedokáže v dostatočnej miere uplatniť v inom odvetví. Narastá tak podiel
najhoršej kategórie nezamestnaných - dlhodobo nezamestnaný.
Zmena podielu dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných v SR v
rokoch 2008-2012

(Aurex 2014)
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Ako vidieť na mape, pri porovnaní rokov 2008 až 2012 patrí okres Malacky medzi 5
najpostihnutejších okresov SR v náraste podielu dlhodobo nezamestnaných.
Oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, akvakultúry, cestovného ruchu,
remesiel a služieb
Na území Dolného Záhoria je poľnohospodárstvo tradične zamerané hlavne na pestovanie
ovocia a zeleniny, žiaľ v posledných desaťročiach sa ich plochy značne znížili a prevládajú
hustosiate obilniny, olejniny a krmoviny.
Podľa posledného štatistického poľnohospodárskeho Cenzu 2010 hospodárilo na území
okresu Malacky 111 fariem, na výmere 28 945 ha p.p., z toho 25 165,7 ha ornej pôdy.
Medzi najväčšie poľnohospodárske podniky patria FirstFarms Agra M s.r.o. Malacky,
dánska investičná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na chov dojníc. Do skupiny patrí aj farma
FirstFarms Mást Stupava a. s. a FirstFarms Mlyn Záhorie a. s. Celá skupina obhospodaruje
vyše 8 000 hektárov pôdy medzi Bratislavou a Malackami a zamestnáva cca 185 ľudí, ktorí
pracujú v jej strediskách rastlinnej a živočíšnej výroby, kde je významným producentom
kravského mlieka.
Významným poľnohospodárskym podnikom je JAKOS a.s. Kostolište, ktoré hospodári na 2
783,89 ha poľnohospodárskej pôdy a v priemere rokov chová vyše 150 DJ ošípaných a 250
DJ hovädzieho dobytka. Okrem klasickej rastlinnej a živočíšnej výroby pestuje drobné ovocie
a vyrába ekologické hnojivá, substráty a biohumus.
Zlúčením viacerých pôvodných JRD vzniklo Družstvo podielnikov Devín so sídlom
v Záhorskej Bystrici. DP Devín hospodári na 1661 ha pôdy, z toho je 1306 ha ornej pôdy a
330 ha trvalých trávnych porastov. V rastlinnej výrobe sa venuje najmä veľkovýrobe obilia,
kukurice, slnečnice, sóje a objemových krmovín. Živočíšna výroba družstva sa zaoberá
hlavne chovom hovädzieho dobytka. Na farme v Devínskej Novej Vsi je sústredený chov cca
140 ks jalovíc, 170 ks kráv a odchov teliatok. Na farme v Záhorskej Bystrici sa nedávno
začali chovať ovce a kozy.
V ľahkých pieskových pôdach má tradíciu pestovanie špargle, ktorú pestuje a distribuuje
firma ASPARAGUS s.r.o. Veľké Leváre. Okrem špargle pestuje aj jahody.
Ďalšie poľnohospodárske podniky v území sú: PD Lozorno, Pospo s.r.o. Láb, Hering s.r.o.
Jakubov, Morava Agro s.r.o. Malé Leváre, Fytofarma a.s. Malacky.
Okrem

vyššie

uvedených

subjektov

existuje

v cieľovom území množstvo menších

subjektov, obchodných spoločností a samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí hospodária
na menších výmerách pôdy. Produkcia rastlinnej výroby je sprevádzaná značnými
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výkyvmi, typickými pre poľnohospodársku prvovýrobu.
Tabuľka 11

Vývoj produkcie vybraných poľnohospodárskych plodín v okrese Malacky (v t)

Plodina
Obilniny
Cukrová repa
Olejniny
Viacročné krmoviny

2010
24 471
11 505
5 626
19 002

2011
47 459
28 366
5 192
14 132

2012
31 332
10 763
3 593
10 474

Zdroj: ŠÚSR

V rámci živočíšnej výroby sa cieľové územie v posledných rokoch špecializuje na chov
hovädzieho dobytka a hydiny, menej na chov ošípaných, kôz a koní. Z celkového počtu
13 765 kusov hovädzieho dobytka chovaných v BSK v r. 2012 sa práve v rámci okresu
Malacky chovalo 7 790 kusov. Za rok 2012 to predstavuje v priemere 24,6 ks hov. dobytka
na 100 ha ornej pôdy, 3,2 ks ošípaných na 100 ha ornej pôdy a 132 ks hydiny na 100 ha ornej
pôdy.
Chov hydiny majú registrovaný (ŠPVS) dva subjekty: Milan Cauner, Kostolište a Ing. Peter
Sečkár CSc - Pekyma Malacky.
Farmový chov daniela a ostatnej zveri majú registrovaný (ŠPVS) nasledovné subjekty:
Marián Šafránek, Studienka
Juraj Michalko, Stupava
Moritz, s.r.o., Lozorno
Orava – stav spol. s.r.o., Biofarma Príroda Stupava (aj spracovanie mlieka).
Za okres Malacky je v systéme ekologického hospodárenia evidovaných 7 subjektov, čo je
najviac zo všetkých okresov BSK a výmera pôdy dosiahla 6 985,49 ha (r. 2012).
V oblasti potravinárskej výroby sú najznámejšie: Záhorácke pekárne a cukrárne a.s.
Malacky, Coca Cola a.s. Malacky, výrobou liečivých čajov a iných produktov z liečivých
rastlín sa zaoberá Fytopharma a.s., Malacky a spracovaním mäsa Masovýroba Berto s.r.o..
V mnohých obciach sú miestne malé pekárne chleba, pečiva a koláčov.
V území sú dva schválené bitúnky, ktoré zároveň spracúvajú mäso: Alžbeta Matoková –
ALMAT, Závod (ošípané) a Pavol Šišolák, Gajary (HD, ošípané). Spracovaním mäsa sa
zaoberá aj spoločnosť Emríšek s.r.o. Malacky.
V rámci realizovaného vlastného prieskumu sme vygenerovali rozšírený zoznam
podnikateľských subjektov v území MAS, so záberom činností v rozvoji vidieka, ktorý
dokumentuje Tab. 12 v Prílohe 10.
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Podobne ako na národnej úrovni, dochádza k dlhodobému poklesu zamestnancov a miernemu
nárastu fyzických a právnických osôb pracujúcich v agrosektore aj v okrese Malacky. Tieto
trendy dokumentujú nasledovná tabuľka a dva grafy.
Tabuľka 12 Vývoj počtu zamestnancov v poľnohosp., lesníctve a rybolove v okr. Malacky
rok
Počet / podiel

2010
661

2011
5,39%

555

2012
4,51%

506

3,92%

Vývoj počtu živnostníkov v odvetviach pôdohospodárstva a rybného hospodárstva

Vývoj počtu právnických osôb v odvetviach pôdohospodárstva a rybného hospodárstva

Zdroj: Stratégia rozvoja vidieka BSK 2014

Lesné hospodárstvo
Vďaka rozsiahlej výmere lesa je v rámci územia významným sektorom lesné hospodárstvo,
ťažba a približovanie dreva a jeho spracovanie.
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Podiel lesnej pôdy z celkovej výmery okresu v roku 2012 v %

zdroj: Aurex, 2014

Okres Malacky má najvyššiu výmeru ochranných lesov a lesov osobitného určenia v rámci
BSK, až 24 899,46 ha. Najväčším správcom lesa v území sú Vojenské lesy a majetky SR š.p.,
o.z. Malacky. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania
lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Za
pomoci moderných technológií sa podnik snaží popri ekonomickej rentabilite dosahovať
zachovanie a zvyšovanie ochranných a celospoločenských funkcií lesných ekosystémov a ich
ochranu proti škodlivým činiteľom. Zveľaďuje genofond lesných drevín a podporuje
prirodzenú obnovu lesa. Dlhodobo dosahuje špičkové výsledky v chove a love poľovnej zveri.
V území pôsobí viacero ďalších subjektov, ktoré sa zaoberajú výrubom drevnej hmoty,
približovaním dreva, prerezávkou a následným predajom, prípadne prvotným spracovaním
dreva na rezivo resp. drevnú biomasu.
Územie je veľmi známe odvetvím poľovníctva, ako súčasti ekologického obhospodarovania
lesa. Najväčšie poľovné revíry (Záhorie 25 598 ha a Turecký Vrch 2 009 ha) obhospodarujú
Vojenské lesy a majetky SR š.p., o.z. Malacky. Oba revíry disponujú značnou biodiverzitou
a dostatočným počtom poľovnej zveri. Poľovné hospodárenie je výrazne zamerané na chov
danielej, muflonej zveri a diviačej zveri, ktorá trvalo dosahuje vysokú kvalitu.
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Akvakultúra
Bohatú tradíciu v území MAS má i akvakultúra, ktorá nadväzuje na dlhoročnú tradíciu
chovu rýb v bývalom štátnom podniku Rybárstvo Stupava a rybnikárstvo v okolí Malaciek
(Jakubovské rybníky). Fungujúce prevádzky akvakultúry sú: rybochovné zariadenie Veľké
Leváre, rybochovné zariadenie SRZ - RADA Žilina, stredisko Park Stupava, VLM SR š. p.
rybník Rakáreň Malacky, Rybárstvo Jakubov, rybochovné zariadenie SRZ - RADA Žilina,
stredisko Malé Leváre, Stupavské rybárstvo s. r. o.. Medzi najväčšie patrí sústava rybníkov
Odštepného závodu Malacky pre chov a reprodukciu rýb: Rakáreňská sústava - pozostáva zo
štyroch rybníkov o rozlohe 40,75 hektára a Marhečská sústava - pozostáva zo siedmych
rybníčkov o rozlohe 5,69 hektára. V území je aj niekoľko ďalších menších chovateľov, ktorí
sa venujú najmä chovu pstruha a kapra pre miestny trh. Spracovaniu rýb chladením sa venuje
firma Jommal s.r.o. Stupava.
Agroturistika
Pomerne mladým ale rozvíjajúcim sa odvetvím je agroturistika, ktorá vďaka blízkosti
hlavného mesta a jeho zázemia má vysoký rozvojový potenciál. Ľudia z mestského prostredia
hľadajú vo voľnom čase spojenie s prírodou, pôdou, zvieratami ako aj s tradíciami a zvykmi
vidieckeho hospodárenia či kultúry. Návšteva zariadení spojená s prehliadkou tradičných
výrob a s možnosťou ochutnávky a konzumácie produktov je veľmi populárnym odvetvím,
ktorý taktiež možno priradiť k agroturistike.
Podniky so zameraním na agroturistiku v území sú:
Biofarma Príroda, prevádzkuje salaš v lokalite Dúbrava (Stupava) s chovom oviec a výrobou
mliečnych špecialít
Ranč u Indiánky, Malacky
Farma Raj koní Gladis, Gajary
Abeland Dedinka remesiel a umenia, Lozorno
Bašta Pajštún v Borinke,
Minizoo a lov rýb, Stupava
Jazdiareň a Penzión Poľný mlyn, Záhorská Bystrica
Cavallo, chov koní a jazdectvo, Vysoká pri Morave
Remeslá a zručnosti na miestnej úrovni
K agroturistike a vidieckemu cestovného ruchu pozitívne prispievajú v území zachované
tradičné remeselné činnosti a ručné práce (napr. výšivky, tkanie, pletenie, háčkovanie,
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aranžovanie kvetov, výroba šperkov a i.) ľudová umelecká tvorba (napr. maľby, grafiky,
sochárstvo, rezbárstvo, keramika, umelecké kováčstvo a i.) a výroba miestnych špecialít
(mäsové a mliečne výrobky, výrobky z ovocia a zeleniny, víno, pivo, cukrárstvo, pernikárstvo
a i.). Zoznam identifikovaných zručností, ktoré uviedli obce v rámci realizovaného prieskumu
je uvedený v Tab. 11 Prílohy 10.
Vidiecky cestovný ruch
Územie MAS má výborné kultúrno-historické a prírodné predpoklady pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu v mnohých jeho formách, ako uvádza ďalej SWOT analýza. Medzi najviac
vyhľadávané turistami patria nasledovné lokality a objekty:
Rekreačná oblasť Rudava sa nachádza neďaleko obce Malé Leváre, 8 km severozápadne od
mesta Malacky. Hlavným lákadlom je jazero so štrkovými a pieskovými plážami, obkolesené
borovicovými lesmi. Miesto je vhodné
na plávanie, rybolov a je dobrým
východiskom pre pešiu turistiku, aj pre
výlety na bicykloch. V čase ťažby štrku
tu našli kosti slona lesného a mamuta.
Je tu ornitologická stanica s výskytom
močiarnych druhov vtákov. Rekreačná
oblasť býva dejiskom hudobno-športového festivalu Summer Beach Rudava.
Autokemping pri jazere poskytuje miesto pre asi 350 stanov. Rekreačné stredisko Rudava pri
Malých Levároch sa nachádza v pôsobivej a prekrásnej oblasti Záhoria Patrí k obľúbeným
letoviskám širokého okolia o čom svedčí i rastúci počet domácich i zahraničných
návštevníkov. V rekreačnej oblasti sa nachádza dostatočná ubytovacia kapacita v chatkách,
bungalovoch ako aj v stanoch a prívesoch. Rekreačné stredisko poskytuje veľké množstvo
služieb napr. reštaurácia, množstvo bufetov, pub, občerstvenie priamo pri lesnej cestičke,
bufet na pieskovej pláži, biliard, požičovňu člnov a vodných bicyklov, volejbalové ihriská,
tenisový kurt, diskotéka, možnosť rybolovu a iné.
Golfový areál White Eurovalley Golf Park je prvý 27-jamkový golfový areál na Záhorí,
nachádzajúci sa v krásnom prostredí borovicových lesov pri Malackách.
Košariská - turistická lokalita a chatová osada medzi Borinkou a Lozornom. Najlepší prístup
je z Borinky, pešo, autom, bicyklom, cez údolie Borinského potoka cez osadu Medené Hámre
a kameňolom. Košariská sú obľúbeným miestom oddychu turistov a cykloturistov. Majú
vlastný prameň pitnej vody. Vedie sem niekoľko turistických značených chodníkov aj
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asfaltových ciest. Je tu turistická chata s možnosťou občerstvenia, miesta na táborenie,
stanovanie a voľné plochy na loptové hry, prípadne v zime kopce na sánkovanie.
Kamenný Mlyn, ľudovo nazývaný aj Kameňák, je už niekoľkým generáciám známy ako
výletné miesto na polceste medzi Stupavou a Malackami. V nedávnej minulosti tu stál
murovaný kamenný mlyn, ktorý najmenej 200 rokov slúžil okolitým gazdom. Dnes tu
výletníci nájdu miesto na kempovanie, hotel, reštauráciu, kúpalisko, plážový volejbal ba aj
minigolf. O bokom stojacej ruine pôvodného kamenného mlyna, po ktorom je lokalita
pomenovaná mnohí návštevníci ani nevedia. V blízkej budúcnosti je plánovaná obnova
starého mlyna.
Jakubovské štrkovisko je vyhľadávanou rekreačnou oblasťou, v lete je ideálne na kúpanie,
vodné športy a rybolov. Na východ od obce sa nachádzajú Jakubovské rybníky.
Golfový areál v Lozorne ponúka predovšetkým kvalitné tréningové zázemie: Driving range
(12 krutých odpalových boxov) s počtom odpalísk – 55, počet jamiek - 9, Chipping a putting
green – 3, Pitching green – 2, pieskový bunker – 3, počet driving range lôpt – 18 000. Miestny
golfový klub GC Pegas je členom Slovenskej golfovej asociácie (SKGA), ktorá je členom
Európskej a Svetovej golfovej asociácie. Golfový klub ponúka kurzy na získanie oprávnenia
ku hre a tréning. Okrem uvedeného ihriska je v súčasnosti vo výstavbe golfové ihrisko južne
od Malaciek. Ihrisko bude mať 18+9 jamiek.
Cyklotrasy
Vyznávači prírody a športu nájdu v území sieť značných trás pre peších, ale aj pre
cyklistov a niekoľko náučných chodníkov prezentujúcich zaujímavosti regiónu. Cyklotrasy sa
stali neoddeliteľnou súčasťou regiónu Dolné Záhorie. Cieľovým územím prechádza 36
cyklotrás s celkovou dĺžkou viac ako 433 km (okres Malacky 367 km, Záhorská bystrica 66
km). Územím prechádzajú aj 2 hlavné cyklo-magistrály európskeho významu: EuroVelo 3
spájajúca Atlantický oceán s Čiernym morom a EuroVelo 13 označovaná na našom území aj
ako Cesta Železnej opony. Aktuálny stav cyklotrás v území znázorňuje schéma cyklotrás BSK
v Prílohe 13.
Významným projektom v poslednom období týkajúcim sa cyklotrás v regióne bola výstavba
Cyklomostu Slobody, ktorý spojil rakúsku obec Schlosshof s mestskou časťou Devínska
Nová Ves. Hoci cyklomost je tesne za hranicou územia partnerstva je významným
spojovníkom viacerých cyklotrás prechádzajúcich územím Pomoravia na oboch stranách
štátnej hranice, čím zvyšuje ich atraktivitu a ďalší potenciál rozvoja. Miestne obľúbenú
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cykloturistiku podrobne popisuje knižný turistický sprievodca „Najkrajšie cyklotrasy Záhorie a Podunajsko“, ktorý v r. 2015 vydalo vydavateľstvo DAJAMA.
Zoznam najznámejších bodov záujmu turistov a významné osobnosti v území, Ďalšie
atraktívne miesta pre turistov a návštevníkov sú popísané na informačnom portáli
http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_blankcomponent&Itemid=92&lang=sk

a tiež na stránkach miestnych Turistických informačných kancelárií (TIK Malacky, MKIC
Stupava a TIK Devínska Nová Ves, ktorá obsluhuje dolnú časť Pomoravia).
Okrem nich je v území mnoho ďalších atraktívnych lokalít pre pobyt a relaxáciu v prírode,
súvisiacich najmä s výnimočnými biotopmi lužných lesov, mŕtvych ramien Moravy, mokradí
a zoznamom už zmienených chránených území Dolného Záhoria.
Známou turistickou lokalitou je tradičné mariánske pútnické miesto Mariánka, ktorá síce nie
je členom MAS, ale je tesne obklopená katastrami Stupavy a Záhorskej Bystrice. Na
významné cirkevné sviatky, ale aj celoročne sa tu schádza veľa pútnikov nielen zo Záhoria
a Bratislavy, ale aj z celého Slovenska. Tí počas svojej cesty môžu využívať služby v širšom
okolí obce Mariánka, t.j. v území MAS.
Pre zvýšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti zariadení a služieb cestovného ruchu
je potrebné uvedené predpoklady podporiť vhodne cieleným marketingom a propagáciou,
aby sa zvýšila ich celoročná návštevnosť.
Územie disponuje priemernou ponukou infraštruktúry zariadení cestovného ruchu
v oblasti ubytovania a stravovania. Najviac týchto kapacít je v mestách (Malacky, Stupava),
kde sú aj zariadenia hotelového typu, všeobecne prevláda ubytovanie s nižším štandardom.
Materiálno- technická základňa pre CR sa neustále zlepšuje, avšak stále nedosahuje
štandardnú úroveň ako napr. susednom Česku alebo Rakúsku (málo ubytovacích,
stravovacích a relaxačných zariadení s vyššou úrovňou služieb).
Prehľad kapacít infraštruktúry ubytovania a stravovania, ktoré uviedli obce v rámci
realizovaného prieskumu je uvedený v Tab. 14 Prílohy 10.
Regiónálny produkt Záhorie
Novým trendom je spájanie vidieckeho cestovného ruchu s ponukou miestnych produktov,
osobitne v oblasti potravín, miestnych špecialít a gastronómie, ktoré obohacujú atraktivitu
miestnych

prírodných

a kultúrnych

zdrojov.

V tomto

kontexte

sa

vo

viacerých

mikroregiónoch Slovenska úspešne realizoval koncept regionálneho značenia miestnej
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produkcie, ktorý sa pripravuje implementovať aj MAS Dolné Záhorie a to rozšírením nedávno
vytvoreného systému značenia „Regiónálny produkt Záhorie“ (MAS Podhoran a MAS Horné
Záhorie).
Cieľom značky „Regionálny produkt Záhorie" je podpora miestnych výrobcov producentov a
poskytovateľov služieb, ktorí vytvárajú a podporujú tradičné hodnoty. Zámerom značenia je
stimulovanie a podpora miestnej ekonomiky, zvýšenie odbytu miestnych kvalitných výrobkov
a služieb, zachovanie a udržanie tradícií, kultúrnych hodnôt územia, charakteru a rázu
vidieckej krajiny a podpora využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín.

zdroj: http://www.regionalneprodukty.sk
Cieľom značky je tiež prispievať k rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu
prostredníctvom poskytovania hodnotnejšieho zážitku pre návštevníkov vo vidieckom
cestovom ruchu. Značka „Regionálny produkt ZÁHORIE" slúži na to, aby návštevník v
cestovnom ruchu identifikoval kvalitné miestne produkty a služby, ich jedinečnosť, ako aj
jedinečnosť regiónu.
Značenie produkcie synergicky nadväzuje na plánovanú podporu zriadenia tržníc s miestnymi
produktmi a vytvorenie regionálneho festivalu miestnych produktov „Chute Záhorie“.
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3.1.3. Popis doteraz realizovaných aktivít v území a ich význam, príp. nedostatky
Z hľadiska zvýšenia informovanosti obyvateľov a návštevníkov a sprostredkovania informácií
o cieľovom území boli významnými aktivitami najmä zriadenie Turistických informačných
kancelárií v území MAS (TIK Malacky, MKIC Stupava a TIK Devínska Nová Ves, ktorá
obsluhuje dolnú časť Pomoravia), ako aj informačný portál www.eZahorie.sk a informačný
portál http://www.region-palffy.eu/
Vzhľadom na to, že územie MAS je zaradené k viac rozvinutým regiónom EÚ, ťažisko
podporených projektov z fondov EÚ tvoria projekty OP BK a cezhraničnej spolupráce
s Rakúskom, ale tiež projekty OP ŽP v oblasti odkanalizovania územia.
Do cezhraničnej spolupráce sa úspešne zapájajú združenie obcí Enviropark Gajary, mesto
Malacky, Stupava, RPIC Malacky, Inkubátor Malacky, obce Vysoká pri Morave, Záhorská
Ves a ďalšie. Doterajšie rozvojové aktivity sú uvedené aj v úvode analytickej časti v kapitole
- Doterajší rozvoj územia.
Z investičných aktivít boli pre územie MAS rozhodujúce projekty OP BK, ktoré pomohli
vybraným obciam MAS revitalizovať ulice, námestia a oddychové zóny pre obyvateľov.
Zoznam zrealizovaných kľúčových investičných projektov v území za posledných 5 rokov:
Tabuľka 13

Zoznam zrealizovaných kľúčových investičných projektov v území MAS

Obec
Zohor
Zohor
Zohor
Malacky
Malacky
Stupava
Stupava
Suchohrad
Veľké
Leváre
Veľké
Leváre
Plavecký
Štvrtok
Láb
Vysoká p.
Morave
Záhorská
Ves
Veľké
Leváre
Závod

Názov projektu

Financovanie

Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci
Komplexná revitalizácia centra obce
Revitalizácia Námestia mládeže
Revitalizácia verejného priestranstva na ulici
Břeclavská a 1. mája
Budovanie kanalizácie
Obnova a regenerácia centrálnej zóny mesta
Vybudovanie novej cyklistickej trasy prepájajúcej
dve cyklotrasy
Revitalizácia námestia v centre obce
Revitalizácia centra obce

OPŽP 2007-13
OPBK
OPBK
OPBK

525 000,66
219 285
217 405
473 707,99

OPŽP 2007-13
JPD cieľ 2
JPD cieľ 2

1 881 061
2 131 000
735 000

Vybudovanie
oddychového
s multifunkčným športovým využitím
Regenerácia centrálnej zóny obce
Revitalizácia centra obce
Revitalizácia námestia, chodníkov,
a verejnej zelene
Náučný chodník obce Záhorská Ves

areálu

zastávok

Náučný chodník v obci Veľké Leváre
Kanalizácia obce
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OPBK
OPBK

261 552
238 531

OPBK

274 986

OPBK

479 836

OPBK
OPBK

216 358
418 651

OPBK

327 610,40

OPBK

384 950,22

OPŽP 2007-13

4 587 973,15
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Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci
Revitalizácia centra obce
Rozšírenie kanalizačnej siete v obci
Multifunkčný športový areál obce Zohor
Revitalizácia
spoločenského
priestoru
v obci
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci
Revitalizácia spoločenskej zóny v obci s
výstavbou multifunkčného a detského ihriska
Rozšírenie kanalizačnej siete v obci
opatrenie 1.3. PPÚ

Závod
Gajary
Gajary
Zohor
Jakubov
Studienka
Kostolište

OPBK
OPBK
OPŽP 2007-13
OPBK
OPBK

215 003,49
312 060,58
2 163 426,72
544 500,21
383 595,76
259 115,59
444 380,25

OPŽP 2007-13
PRV

650 000
492 052,96

opatrenie 1.3. PPÚ
opatrenie 1.3. PPÚ

PRV
PRV

394 560,67
247 717,59

opatrenie 1.3. PPÚ

PRV

226 304,69

Kostolište
Malé
Leváre
Zohor
Veľké
Leváre
Záhorská
Ves

OPBK
OPBK

Realizácia uvedených projektov priniesla mnoho praktických skúseností s realizáciou
grantových projektov a podporila zlepšenie znalostí v oblasti projektovania a riadenia
projektov obciach. V rámci realizovaného prieskumu starostovia obcí MAS uviedli niekoľko
postrehov a kritických komentárov k priebehu implementácie pomoci z fondov EÚ, ktoré sú
uvedené v Tab. 18 v Prílohe 10.
3.2 SWOT analýza
Analyzované časti SWOT reflektujú aktuálne zdroje cieľového územia partnerstva Dolné
Záhorie, s dôrazom na miestne špecifiká a prognózu ďalšieho vývoja. SWOT dokumentuje čo
je v území a danej oblasti dostupné, či už pozitívne (silné stránky) alebo negatívne (slabé
stránky), tým analýza načrtáva statický obraz situácie. Analýzou príležitostí a možných
ohrození je tento doplnený o dynamický obraz o súčasnej situácie v území, ktorý sa
koncentruje na možnosti rozvoja mikroregiónu z pohľadu budúcnosti. Ide o syntézu
informácií o potenciály územia pre tvorbu rozhodnutí o tom, čo zo súčasného stavu
predstavuje rozvojovú príležitosť z pohľadu budúcnosti, na čom možno stavať a ktoré riziká
treba zobrať do úvahy.
Tabuľka 14

SWOT analýza MAS Dolné Záhorie

(zvýraznené heslá získali preferenčné
brainstormingového prieskumu)

hlasy

v rámci

pracovných

skupín

a realizovaného

„S“ Silné stránky
Obyvateľstvo a
socioekonomická
situácia

Miestna ekonomika,
podnikanie a
zamestnanosť

-

výhodná geografická poloha
vidiecke zázemie Bratislavy (3)
prílev vzdelaných a kvalifikovaných obyvateľov
aktívne saldo migrácie
pomerne rovnomerná štruktúra osídlenia
príležitosti v neďalekom hlavnom meste (2)
prílev zahraničných i domácich investorov
prítomnosť veľkých podnikov poskytujúcich zamestnanosť
nadregionálny automobilový klaster so sieťou subdodávateľov
vyššie príjmy obyvateľov pracujúcich v Bratislave
priemyselný a technologický park Eurovalley
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Školstvo a
vzdelávanie

Život v území,
kultúra, tradície,
šport a voľný čas

Infraštruktúra,
dostupnosť územia a
služby
Príroda a životné
prostredie

Pôdohospodárstvo

Turizmus a cestovný
ruch

-

podnikateľský inkubátor Malacky
rozvíjajúca sa medzi-sektorová spolupráca
fungujúce základné a materské školy
stredné školy v území
široký výber stredného a vysokoškolského vzdelanie v blízkej Bratislave
existujúce kapacity pre celoživotné vzdelávanie
udržiavané kultúrne dedičstvo, ľudové tradície a zvyky (4)
veľký počet historických a kultúrnych pamiatok (3)
veľká ponuka kultúrno-spoločenských akcií
silná identita územia Záhoria
početné zastúpenie a činnosť záujmových združení a spolkov
spolupráca medzi obcami
záujem obyvateľov o nové aj netradičné aktivity
vznik komunitných centier v niektorých obciach
napojenia na diaľnicu D1
dostupná železničná infraštruktúra
široká ponuka služieb v blízkosti hlavného mesta
zachované prírodné prostredie Pomoravia (4)
vysoká biodiverzita druhov a biotopov (2 CHKO a mnoho území NATURA 2000)
cenné a vizuálne príťažlivé biotopy lužného lesa a mokradí
životné prostredie bez ekologických záťaží
vhodné prírodno-klimatické podmienky
tradícia obhospodarovania poľnohospodárskej a lesnej pôdy (3)
bohatá tradícia pestovania ovocia a zeleniny (3)
potenciál využitia prírodných lúk a pastvín pre ekologické poľnoh.
vytvorený systém značenia „Regiónálny produkt Záhorie“
potenciál lesov na produkciu dreva a biomasy
prírodná a turistická atraktivita územia (3)
vyhľadávané tradičné festivaly, slávnosti a náboženské púte
cykloturistika a cyklotrasy (3)
náučné chodníky v území
vodné plochy, rybolov, vodáctvo a splavovanie Moravy (3)
lesy, poľovníctvo, zber húb a lesných plodov (2)
zariadenia pre agroturistiku
chov koní a jazdecké areály
golfové ihriská
existencia informačných centier (MKIC Stupava, TIK Malacky a i.)

„W“ Slabé stránky
Obyvateľstvo a
socioekonomická
situácia

Miestna ekonomika,
podnikanie a
zamestnanosť

Školstvo a
vzdelávanie

nepriaznivý populačný trend a starnutie populácie
migrácia vidieckeho obyvateľstva do miest
odliv mladých vysokoškolsky vzdelaných ľudí z vidieka (2)
slabý komunitný život v obciach (2)
chýba aktívne zapojenie a súdržnosť občanov, prevláda individualizmus
zastúpenie populácie s nízkym vzdelaním
zastúpenie rómskej a neprispôsob. populácie, napäté vzťahy, kriminalita (3)
ľudia na hranici chudoby a s existenčnými problémami
nedostatočná starostlivosť o seniorov a inak znevýhodnené osoby
nedostatok pracovných príležitostí
malá kúpna sila obyvateľov na vidieku
nízka kvalifikácia pracovných síl (2)
nízka podpora podnikania na vidieku v BSK
zvýšený podiel nezamestnaných absolventov VŠ a SŠ
dlhodobo nezamestnaní a ľudia bez pracovných návykov (2)
chýbajúce kapacity pre starostlivosť o deti v predškolskom veku, vrátane
starostlivosti o deti do 3 rokov (4)
- zastaraná infraštruktúra základných a stredných škôl (3)
-
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Administratíva a
financovanie

Život v území,
kultúra, tradície,
šport a voľný čas

Infraštruktúra a
služby

Príroda a životné
prostredie

Pôdohospodárstvo

Turizmus a cestovný
ruch

-

absolventi VŠ sa nevracajú na vidiek
málo možností mimoškolského vzdelávania (3)
administratívna náročnosť pri získavaní financií z fondov EÚ (3)
formalizmus a časté zmeny pravidiel (3)
obmedzenia v čerpaní eurofondov pre BSK (2)
nespravodlivé rozdeľovanie financií obciam
nedostatok finančných prostriedkov v obciach
malá sebestačnosť obcí v oblasti zdrojov
malá podpora neziskového sektora (2)
slabá prezentácia úspešných projektov v území
nedostatočná komunikácia medzi občanmi a úradmi
nevyužívanie potenciálu vzájomnej spolupráce (3)
nezáujem väčšiny o dianie v obci
nedostatočná starostlivosť o verejné priestranstvá (2)
nedostatočná a zastaraná infraštruktúra pre kultúru a šport (3)
chýbajú voľno-časové centrá pre deti, mládež a seniorov (3)
nezáujem väčšiny o kultúrne a ľudové tradície
slabé spoločenské povedomie o hodnotách územia
rôznorodosť obyvateľov (pôvod, korene)
delenie obyvateľov na staro a novousadlíkov
neúplná a zastaraná obecná infraštruktúra (dopravná, technická a i.) (4)
energeticky náročná správa zastaraného obecného majetku
preťažená a v špičke málo priepustná cestná doprava smerom do Bratislavy
izolované územie Pomoravia (chýbajú mosty a prechody do Rakúska)
ohrozená bezpečnosť cyklistov na cestách (3)
chýbajúce cyklochodníky a napojenie na cyklotrasy (4)
chýbajúce alebo nevyhovujúce chodníky v obciach
špatná dopravná obslužnosť niektorých obcí, rušenie dopravných spojov
nedostatočná kapacita a dostupnosť sociálnych služieb
chýbajúce alebo nevyhovujúce lesné cesty
neúplná alebo zastaraná infraštruktúra životného prostredia (ČOV,
kanalizácia, zberné dvory a i. ) (3)
nedostatočná poľnohospodárska údržba krajiny
nelegálne skládky odpadu a biomasy (2)
podzemné zásobníky zemného plynu
vysoký podiel pôd ohrozených eróziou a inou formou degradácie
obmedzenia vo vojenských lesoch
nedostatočná protipovodňová ochrana územia
malý počet producentov tradičných miestnych poľn. produktov a výrobkov (3)
nedostatočná diverzifikácia poľnohospodárskej produkcie
veľkovýrobný charakter zameraný na minimalizáciu ľudskej práce, orientácia na
komodity (obilniny, olejniny) a nízka finalizácia výroby (3)
zanedbané a nevyužívané plochy sadov a viníc (2)
schátrané a opustené objekty živočíšnej výroby
vysoké percento pôdy v chránených a zraniteľných oblastiach
veľká časť lesného fondu sú vojenské lesy s obmedzenými možnosťami hospodár.
veľká rozdrobenosť vlastníctva a slabo rozvinutý trh s pôdou
chýbajú zariadenia na odbyt a predaj miestnej produkcie (miestne tržnice)
vysoký podiel ľahkých pôd s nízkym obsahom humusu
nedostatočné využívanie potenciálu územia pre CR (2)
chýba prepojenie turizmu na prírodné prostredie a gastronómiu (2)
chýbajúca infraštruktúra pre turistov, cykloturistov a návštevníkov územia (4)
chýbajúce napojenie sídiel na cyklotrasy (3)
chýbajúce ubytovacie a relaxačné zariadenia s vyšším štandardom
pretrvávajúci charakter územia len na krátkodobú rekreáciu a pobyty
nízka úroveň značenia a orientácie v území
pokles cezhraničného turizmu
nedostatočné zázemie pre pobyt v prírode (vyhliadkové veže, vodáctvo a i.) (2)
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„O“ Príležitosti
Obyvateľstvo a
socioekonomická
situácia

Miestna ekonomika,
podnikanie a
zamestnanosť

Školstvo a
vzdelávanie

Samospráva
a administratíva

Život v území,
kultúra, tradície,
šport a voľný čas

-

aktivizácia a zapojenie občanov (2)
využitie potenciálu mladých ľudí a aktívnych seniorov
rozvoj komunitného života v obciach (3)
migrácia časti obyvateľstva z miest späť na vidiek
pokrok v integrácii rómskej menšiny a neprispôsobivých obyvateľov (3)
zníženie kriminality
zvýšenie vzdelania a kvalifikácie obyvateľov
zlepšenie starostlivosti o seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov
zvýšenie pocitu spolupatričnosti a identity (2)
prílev mladých ľudí ktorí chcú žiť a podnikať na vidieku
rozvoj neziskového sektora
reštrukturalizácia a diverzifikácia vidieckej ekonomiky
lepšie využívanie miestnych prírodných zdrojov
prílev kapitálu na vidiek
zachovanie a vytvorenie nových pracovných príležitostí
využitie opustených objektov a areálov (2)
výstavba/ obnova mestských trhových priestorov (2)
fungovanie vedecko-technologického parku Eurovalley
rozvoj inovácií a podnikania
zakladanie malých a rodinných firiem
dopyt po regionálnych a miestnych výrobkoch a službách
vytváranie pracovných príležitostí pre mladých (3)
rozvoj podnikania v oblasti striebornej ekonomiky
adekvátne a dobre využité kapacity MŠ, ZŠ a SŠ
modernizované objekty MŠ, ZŠ a SŠ (3)
technicky vybavené učebne v školách
cezhraničné vzdelávanie
nové odbory SŠ s napojením na firemný sektor
lepšie využívanie školských zariadení
podpora a rozvoj celoživotného vzdelávania (3)
výchova mladých k rodičovstvu a zodpovednosti (2)
fungujúce vzdelávanie rómskej populácie (3)
širšia a transparentná spolupráca samospráv s podnikateľmi
rozvoj územia vedený komunitou (5)
dobre fungujúce samosprávy MAS Dolné Záhorie
lepšia informovanosť a zapojenie obyvateľov
spoločné projekty obcí - lepšie využitie zdrojov (3)
spolupráca obcí, regiónov, cezhraničná a nadnárodná spolupráca
zjednodušenie čerpania dotácií
vyššia sebestačnosť obcí v tvorbe zdrojov
kvalitné rozvojové dokumenty a stratégie (2)
lepšia prezentácia výsledkov a dobrej praxe
väčšie zapojenie žien v samospráve
inovatívne spravovanie majetku a územia
obnovené historické a kultúrne pamiatky (4)
rekonštruované verejné priestranstvá (3)
rozvoj športových aktivít
organizovanie spoločných kultúrnych a športových akcií (3)
dobudovaná infraštruktúra pre kultúru, šport a trávenie voľného času (5)
zlepšenie medziľudských vzťahov
podpora miestnej umeleckej tvorby (3)
udržanie tradícií a tiež vytvorenie nových
vytvorenie aktivít pre mládež a seniorov
verejné internetové pripojenia
zvýšenie povedomia o hodnotách vlastného územia
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Infraštruktúra,
dostupnosť územia
a služby

Príroda a životné
prostredie

Pôdohospodárstvo

Turizmus a cestovný
ruch

-

obnova miestnej infraštruktúry (VO, ČOV, kanalizácia, zberné dvory a i. ) (4)
energetické úspory (1)
rozšírenie dopravných služieb a nadväznosti spojov (zastávky, stanice, parkoviská)
dobudovanie cyklistickej infraštruktúry a zvýšenie podielu cyklodopravy (4)
vybudovanie mostov a prechodov do Rakúska (3)
zaistenie bezpečnosti v obciach a na cestách
budovanie zelenej infraštruktúry
stacionáre pre seniorov a odkázané osoby na komunitnej báze (2)
výstavba sociálnych bytov
zachovanie a vznik nových komunitných služieb (3)
poradenské miesta pre osoby v tiesni
zachovanie biodiverzity a charakteristického rázu krajiny (4)
aktívna správa a ochrana a životného prostredia (2)
zlepšené výsledky v triedení odpadu
odstránené a rekultivované nelegálne skládky odpadu
rozvoj ekologického poľnohospodárstva
zvýšený záujem spoločnosti o ochranu životného prostredia, prírody a krajiny
využívanie obnoviteľných zdrojov energie
zníženie emisií skleníkových plynov
protipožiarna ochrana a obnova poškodených lesov
bezpečná protipovodňová ochrana sídel
rastúci trend v spotrebe miestnych produktov a potravín
využitie miestneho potenciálu a tradície v pestovaní ovocia a zeleniny (3)
rekultivácia a obnova nevyužívanej pôdy (TTP, sady, vinice a i.)
širšia ponuka regionálnych potravín (farmárske predajne, predaj z dvora a i.)
produkcia miestnych farmárskych produktov (4)
zavedenie a systematická podpora regionálneho značenia produkcie
vysoký potenciál odbytu miestnej produkcie (blízkosť Bratislavy)
zavádzanie nových technológií a zvýšenie konkurencieschopnosti
lepšie využívanie biomasy a ostatných OZ
vznik nových špecializovaných fariem - podpora mladých farmárov (3)
rastúci trend aktívneho turizmu a relaxácie obyvateľov
modernizácia ubytovacích, stravovacích a relaxačných zariadení a služieb
zlepšenie starostlivosti o vzhľad verejných priestranstiev
dobudovanie napojení na cyklotrasy a cyklistickej infraštruktúry (3)
budovanie identity územia na prírodných zdrojoch (3)
prezentácia histórie, pamiatok, slávnych rodákov (2)
zmapovanie bodov záujmu v území a ich aktívny marketing (4)
vytvorenie ponuky pre ekologický turizmus (pozorovanie vtákov a živočíchov,
lužných a mokraďových biotopov)
zavedenie regionálneho značenia nepoľnohospodárskej produkcie a služieb
využitie potenciálu cezhraničného turizmu (Rakúsko)
väzba turizmu na gastronómiu a miestne špeciality (4)
vytvorenie podmienok pre pobyt v prírode (3)
využitie vodných plôch pre športový rybolov, kúpanie, vodáctvo
revitalizácia bunkrov v pohraničí

„T“ Ohrozenia
Obyvateľstvo a
socioekonomická
situácia

- nízka pôrodnosť a starnutie populácie (5)
- migrácia vidieckeho obyvateľstva, osobitne mladých ľudí do miest, resp. do
zahraničia – vyľudňovanie vidieka (3)
- rastúce rozdiely medzi obcami pri Bratislave a na periférii
- nezáujem o komunitný život, prevláda pasivita ľudí (2)
- rastúci klientelizmus a individualizmus
- rastúci podiel populácie bez alebo s nízkym vzdelaním
- migrácia a zvýšenie počtu neprispôsobivej populácie
- slabá integrácia rómskej a neprispôsobivej populácie – rast napätia a kriminality
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Miestna ekonomika,
podnikanie a
zamestnanosť

Školstvo a
vzdelávanie

Samospráva
a administratíva

Život v území,
kultúra, tradície,
šport a voľný čas

Infraštruktúra,
dostupnosť územia a
služby

Príroda a životné
prostredie

Pôdohospodárstvo

-

znížená bezpečnosť obyvateľov
rast počtu o seniorov a inak znevýhodnených osôb bez podpory a opatery
nevýhodný systém podnikania pre živnostníkov
zánik podnikateľských subjektov
nedostatok pracovných príležitostí
neuplatnenie sa vzdelaných ľudí v území (3)
vysoká nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí
nízka kvalifikácia pracovnej sily
rast cien nehnuteľností
byrokracia spojená s podnikaním
prehlbovanie úpadku okrajových vidieckych obcí územia
nedostatok učiteľov a vychovávateľov
nedostatočné kapacity
znižovanie prostriedkov na regionálne školstvo (2)
úbytok žiakov v školách (2)
rušenie a zánik škôl (1)
nezáujem detí a mládeže o vzdelanie (2)
pohybovo negramotné deti
komplikovaný a neistý proces čerpania eurofondov
vysoká administratívna náročnosť a byrokracia
nedostatočne pripravené alebo zrealizované projekty
zle cielenie dotácií
nedostatok záujmu súkromného sektora
nemožnosť čerpania eurofondov v budúcnosti
nefunkčné partnerstvo
chátrajúce kultúrne a historické pamiatky
nezáujem o miestnu kultúru a tradície
zánik tradičných akcií
nedostatok financií na kultúru a šport
zánik spolkov a združení
zánik športových klubov
konflikty medzi rekreačným využívaním chránených území
a legislatívnou ochranou týchto území (2)
kolabujúca cestná doprava
zlá dostupnosť územia
problematické dochádzanie za prácou (3)
rušenie spojov
rušenie zdravotných ambulancií na vidieku
nedostatočné kapacity a služby sociálnej starostlivosti pre seniorov
nedostatok ďalších služieb na vidieku
nedostatočná ochrana a starostlivosť o chránené územia
devastácia cenných biotopov a ŽP
pokračuje pokles biodiverzity (3)
vyššie náklady na správu a ochranu krajiny
nedostatočná ochrana lesov pred požiarmi
zvýšená frekvencia a dopad prírodných pohrôm (záplavy, suchá, požiare a i.)
znečistenie ovzdušia vplyvom nadmernej cestnej dopravy
nadmerná tvorba odpadu a nelegálne skládky
nevhodná zástavba narúšajúca charakteristický ráz krajiny
nezáujem o poľnohospodárstvo v rámci generačnej obmeny
zánik podnikateľských subjektov
nedostatočná údržba pôdy a pustnutie vidieckej krajiny
zábery poľnohospodárskej pôdy na investičnú výstavbu (3)
zmena klímy - extrémne suchá, a prívalové dažde
erózia a degradácia poľnohospodárskej pôdy
nízka alebo neistá podpora podnikania v pôdohospodárstve
vysoké ceny poľnohospodárskej pôdy
znečistenie prostredia a vôd vplyvom aplikácie hnojív a pesticídov
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3.3 Identifikácia potrieb
Identifikácia potrieb nadväzuje na výsledky komplexnej analýzy zdrojov, pričom sa snaží
odstrániť alebo zmierniť identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja. Pre
správnu identifikáciu potrieb sme vykonali analýzu zistených problémov.
Analýza problémov v konečnej fáze upozorňuje na kľúčové problémy vyplývajúce zo
SWOT, pred ktorými stojí územie partnerstva. Problémová analýza bola spracovaná metódou
koncepčného mapovania a párového posúdenia problémov. Prvým krokom bolo zostavenie
zoznamu problémov na základe brainstormingu a SWOT. V ďalšom kroku pracovné skupiny
zatriedili problémy do skupín a označili tie, ktoré vedia a sú schopní na úrovni
mikroregiónu vyriešiť. Takto, po interaktívnej diskusii v pracovných skupinách vznikla
plánovacia logická matica najdôležitejších problémov a potrieb, ako základ pre vytvorenie
rámca stratégie (zloženie pracovných skupín je v Prílohe 5.1).
Plánovacia logická matica
Logické kroky

Objektívne indikátory úspechu

Strategický
cieľ

Využitím
vnútorného
potenciálu
územia
prostredníctvom integrovaného prístupu CLLD zvýšiť
konkurencieschopnosť, výkonnosť a adaptabilitu
subregiónu Dolné Záhorie, pri súčasnom zvyšovaní
kvality života jeho obyvateľov a návštevníkov a pri
rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.

Implementácia programovaných opatrení a aktivít
stratégie CLLD
prinesie reálne výsledky
v projektovaných oblastiach: konkurencieschopnosť,
dostupnosť miestnej poľn. produkcie, zlepšená
miestna infraštruktúra, zlepšené partnerstvo
a spolupráca, inovácie a iné, ktoré sú merateľné
nižšie navrhnutými ukazovateľmi.

Čiastkové
ciele

Priority a ich špecifické ciele:
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

Výstupy

Aktivity

Indikátory PRV/ IROP a vlastné špecifické indikátory,
napr.:
- počet podporených projektov podľa sektor.
- počet podporených beneficientov
- počet nových produktov/ služieb
- celkové investície
- počet vytvorených/udržaných pracovných miest
- počet spolupracujúcich subjektov
Vytvorené nové pracovné miesta
Podporené
podnikateľské
subjekty
(poľnohospodárske i nepoľnohospodárske)
/obnovené
objekty
miestnej
Realizované projekty/ aktivity, ktoré prinesú nové Vybudované
infraštruktúry
(chodníky/cyklochodníky,
zástavky,
pracovné príležitosti, produkty a služby pre
komunitné centrá, domy kultúry, trhové priestory
obyvateľov a návštevníkov územia MAS
a ďalšie)
Vybudované
/obnovené
objekty
turistickej
infraštruktúry (náučné chodníky, odpočívadlá,
športoviská a ďalšie)
Prostriedky a postupy nutné na realizáciu týchto
Návrh konkrétnych aktivít/projektov ktoré zabezpečia
činností (finančná alokácia, ľudské zdroje,
požadované výstupy.
vybavenie, školenia, štúdie, zásoby a pod.)
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V tejto etape, napriek vysoko prioritizovanej potrebe investícií do infraštruktúry vodovodov,
stokovej siete a ČOV bolo vzhľadom na skutočnosť, že väčšina obcí (10) patrí do veľkostnej
skupiny nad 2 000 EO (neoprávnené pre IROP) rozhodnuté, že táto potreba bude riešená
individuálnym prístupom obcí v rámci opatrení OP KŽP.
Obdobne, potreba riešiť stav skládok, likvidácie odpadu a kompostovania, ktorá sa umiestnila
na 2.mieste v poradí dôležitosti v rámci prieskumu obyvateľstva nebude priamo pokrytá
stratégiou CLLD. Napriek tomu, že s nárastom obyvateľstva sa zvyšuje aj produkcia odpadu,
rastú nároky na jeho likvidáciu a okres Malacky je v rámci SR jedným z najviac zaťažených
odpadom (prevažuje likvidácia odpadu skládkovaním), nebude stratégia CLLD vzhľadom na
veľmi obmedzenú alokáciu zdrojov plánovať investície do skvalitnenia separovaného zberu
a zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu. Obce alebo ich združenia to
budú riešiť separátne prostredníctvom projektov Envirofondu SR a OP KŽP.
Taktiež bolo rozhodnuté, že vzhľadom na max. finančný limit projektu stratégie CLLD a
vysokú finančnú náročnosť budovania cyklotrás a cyklochodníkov sa napriek ich
prioritizovanej potrebe tieto nedajú ucelene budovať, avšak budú podporené ich integrálne
menej investične náročné prvky ako značenie, bezpečnostné prvky, napájacie úseky
a sprievodná infraštruktúra.
Následne sa pracovalo už len s vybranými riešiteľnými problémami a boli vygenerované
kľúčové rozvojové potreby územia. Zapojenie verejnosti do procesu problémovej analýzy
bolo formou brainstormingového prieskumu, dotazníka pre obyvateľov a najmä stretnutia
pracovných skupín a prostredníctvom informačnej vývesky s vybratými najväčšími
problémami, ako podrobnejšie popisuje kapitola 2.2.Tvorba partnerstva a stratégie CLLD.
Na základe problémovej analýzy boli identifikované nasledovné hlavné disparity územia,
ktoré sa MAS bude snažiť odstrániť alebo zmierniť pomocou definovaných rozvojových
potrieb:
- disparita hlavného mesta voči vidieckym sídlam, predovšetkým v oblasti zamestnania,
miezd a služieb,
- zvýšená koncentrácia ekonomických aktivít v mestskej oblasti Bratislavy enormne
preťažuje cestnú dopravnú infraštruktúru čo vytvára viaceré negatívne dopady na prírodu
a obyvateľov dotknutého územia,
- aktívne saldo migrácie (prílev obyvateľstva do regiónu) a rastúci nedostatok kapacít pre
vzdelávanie, sociálnu a zdravotnú starostlivosť,
- nedostatočné kapacity cestnej siete, nedostatočná podpora verejnej osobnej a nemotorovej
dopravy a nedostatočná organizácia verejnej osobnej dopravy,
- nízka kvalita, dostupnosť a nedostatočné investície do občianskej vybavenosti, služieb
a voľno-časových aktivít v obciach a v okolitej prírode,
- neuspokojivá cezhraničná dostupnosť kraja,
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- značný odlev pracovných síl do zahraničia,
- útlm poľnohospodárskej prvovýroby i spracovania produktov a rastúci dovoz potravín zo
zahraničia,
- vysoká amortizácia stavebného fondu a nízka energetická efektívnosť verejných budov,
- stagnujúca integrácia a začleňovanie MRK, nárast kriminality.
Hierarchizácia potrieb , ich zdôvodnenie a prioritizácia s ohľadom na reálne možnosti
územia.
Závery problémovej analýzy boli následne transformované do identifikovaných potrieb
a možností rozvoja územia, k čomu boli využité aj aktuálne údaje z realizovaných prieskumov
územia. Ťažiskovým bol podrobný dotazníkový prieskum obyvateľov územia MAS, v
ktorom 336 respondentov zoradilo identifikované problémové oblasti a konkretizovalo
najdôležitejšie potreby, keď na vybrané otázky odpovedalo nasledovne:
V ktorej z uvedených oblastí má Vaša obec/mesto, resp. územie mikroregiónu Dolné
Záhorie najväčšie nedostatky, ktoré považujete za dôležité zmeniť?
Poradie
Oblasť
Veľmi Čiastočne
dôležitosti
dôležité dôležité
1.
Cestná sieť a chodníky (kvalita ciest, cyklotrás, chodníkov a ich príslušenstva)
200
84
2.
Vzhľad obce/ mesta (verejné priestranstvá, cesty, ulice, námestia, chodníky,
176
97
verejné budovy, parky, verejná zeleň a pod.)
3.
Technická infraštruktúra (vodovod, kanalizácia, ČOV, odvodňovacie kanály,
194
68
skládky a likvidácia odpadu, kompostárne)
4.
Kvalita životného prostredia (úroveň hluku, znečistenia ovzdušia, zápach,
191
62
znečistenie vôd, ochrana biodiverzity a pod.)
5.
Verejné osvetlenie, rozhlas, internet a elektronické služby
143
101
(napr. internet, verejné prístupové body, e-služby, ver.osvetlenie)
6.
Vzdelávanie a školstvo (predškolské, základné, stredné a celoživotné
150
90
vzdelávanie jednotlivých skupín obyvateľstva)
7.
Úroveň medziľudských vzťahov (posilnenie hodnôt vzájomnej úcty,
144
95
spolupatričnosti, súdržnosti, partnerstva, spolupráce a pod.)
8.
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (dostupnosť miestnej produkcie
119
108
ovocia, zeleniny, mäsa a ostatných produktov v území, úroveň starostlivosti
o poľnohospodársku a lesnú pôdu)
9.
Služby pre cestovný ruch (úroveň služieb pre turistov a návštevníkov územia,
105
110
informovanosť o bodoch záujmu a možných aktivitách na území mikroregiónu)
10.
Práca a podnikanie (možnosti zamestnania v mikroregióne, podnikateľské
114
91
zázemie, štruktúra podnikov a pracovných miest )
Poradie odpovedí zoradené podľa súčtu odpovedí „veľmi dôležité“ a „čiastočne dôležité“
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284
273
262
253
244
240
239
227
215
205
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Čo konkrétne považujete za dôležité zmeniť vo Vašej obci, resp. mikroregióne Dolné
Záhorie?
193

Vzhľad obce/mesta

197

Cestná sieť a chodníky

132

Práca a podnikanie

139

Poľnohospodárstvo a lesy

149

Kultúrno-spoločenské a športové zázemie

116

Úroveň medziľudských vzťahov

131

Vzdelávanie a školstvo
Sociálna starostlivosť

109
133

Kvalita životného prostredia

115

Technická infraštruktúra

133

Verejné osvetlenie, rozhlas, internet a…

117

Služby pre cestovný ruch
Iné, uveďte ďalšie oblasti

98

Po posúdení SWOT, hlavných disparít územia, výsledkov dotazníkového prieskumu
obyvateľov a výsledkov brainstormingového prieskumu v obciach partnerstva, pracovné
skupiny pod vedením konzultanta finalizovali objektívnu hierarchizáciu a prioritizáciu potrieb
v kontexte priorít CLLD v rámci PRV a IROP, výsledkom čoho bol finálny zoznam
potrieb pre územie Dolné Záhorie. V tomto procese bola osobitná pozornosť venovaná
oblasti ekonomických príležitostí a zamestnanosti, ktorá bola vzatá za základ pre
rozvojový proces, pretože je východiskovým bodom pre ostatné oblasti.
Snahou pracovného tímu bolo rozpoznať každú ekonomickú príležitosť (ale tiež spoločenskú,
kultúrnu a environmentálnu) z pohľadu zdrojov - vstupov (máme dostatok vlastných alebo
externých zdrojov?) a na druhej strane z pohľadu trhov - výstupov (existuje dopyt po danej
aktivite?). O každej konkrétnej príležitosti bolo uvažované aj z pohľadu možných vnútorných
a vonkajších ohrození, ako napr. nedostatok finančných zdrojov, ale aj lokálne riziká ako
nezáujem a apatia potenciálnych žiadateľov.
V oblasti sociálneho začleňovania a integrácie MRK boli pri príprave stratégie CLLD využité
cenné skúsenosti OZ Francesco Plavecký Štvrtok a OZ Človek v ohrození, pobočka
Slovensko. Ich zástupcovia v rámci činnosti predmetnej pracovnej skupiny zhrnuli cenné
praktické skúsenosti a navrhli podnety pre programovanie budúcich aktivít zapájajúcich
MRK.
Tiež boli analyzované a vzaté do úvahy nasledovné skutočnosti, ktoré vplývajú na rozvojový
potenciál cieľového územia, ktorý nie je symetrický:
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-

-

potenciál a danosti lokalít s vyšším potenciálom rozvoja (zanedbané plochy, opustené
objekty, pamiatkové zóny, rekreačné a turistické zóny, chránené územia a pod.).
potenciál zapojenia ľudí do rozvoja územia (sú v území podnikatelia, ktorí majú
potenciál rozvoja alebo skvalitnenia výroby a služieb, sú tu občianske združenia alebo
spolky s potenciálom rozvoja svojej činnosti a pod.)
špecifické konkrétne oblasti v ktorých má dané územie rozvojový potenciál
pre časti územia sú spracované príslušné a aktuálne rozvojové dokumenty (aktuálny
územný plán, PHRS, ROEP/ pozemkové úpravy a pod.)
Finálny zoznam rozvojových potrieb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zvýšenie životaschopnosti miestnej ekonomiky lepším využívaním miestnych zdrojov
zníženie závislosti územia od Bratislavy v oblasti zamestnanosti a služieb
zlepšenie bezpečnosti a priepustnosti cestnej dopravy a dostupnosti územia
nemotorovou dopravou
podpora zachovania a efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov (pôda, voda,
klíma, biodiverzita, ráz krajiny)
podpora modernizácie obecnej infraštruktúry a vybavenia pre poskytovanie služieb
obyvateľom
zlepšenie dostupnosti miestnej poľnohospodárskej produkcie
sociálna inklúzia a boj proti príčinám vylúčenia a chudoby
podpora zachovania historického, kultúrneho dedičstva a tradícií
rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity

4. Strategický rámec
Predložená Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) je v súlade s
Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 pripravená ako ucelený súbor operácií, účelom
ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby, čím prispeje k plneniu stratégie
EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý pre daný
účel navrhla a plánuje realizovať miestna akčná skupina.
Stratégia CLLD je pripravená v nadväznosti a v súlade s rozhodujúcimi východiskovými
strategickými dokumentmi, ktorými sú Stratégia EÚ 2020, Partnerská dohoda EÚ a SR, IROP
SR 2014-2020, PRV SR 2014-2020, Aktualizovaná národná stratégia regionálneho rozvoja
SR, PHSR BSK a návrh RIUS BSK. V rámci procesu prípravy všetci zainteresovaní
(Výkonný výbor a pracovné skupiny na prípravu CLLD) kládli osobitný dôraz na
zabezpečenie súladu tohto dokumentu s cieľmi a prioritami uvedenými vo vyššie
zmienených strategických dokumentoch.
Stratégia vychádza z dôkladnej analýzy zdrojov a vnútorného potenciálu cieľového
územia, špecifikuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia, ktoré sú zásadné a majú
vplyv na ďalší rozvoj konkurencieschopnosti a kvality života.
Nadväzne na to stratégia identifikuje potreby, ku ktorým definuje rozvojové a strategické
ciele a priority cieľového územia tak, aby bolo možné odstrániť alebo zmierniť
identifikované,
slabé
stránky, ohrozenia
a disparity.
Tieto
korešpondujú
so
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strategickými cieľmi regiónu BSK, ktorý pre potreby programového obdobia 2014-2020
vypracoval vlastnú Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIUS), vedie prehľad o PHRS
obcí a spoločných rozvojových programov obcí v regióne, vytvára podmienky pre vznik a
rozvoj partnerstiev, územnej spolupráce a podporuje rozvoj podnikateľských aktivít.
Dôkladná analýza dostupných štatistických údajov a údajov osobitne pre tento účel
zozbieraných v cieľovom území partnerstva (vlastné prieskumy obcí, brainstormingové
stretnutia, dotazníkový prieskum obyvateľov, web-priestor sociálnej siete pre prioritizáciu
potrieb v kontexte SWOT, a pod.), bola na miestnej úrovni doplnená informáciami
pochádzajúcimi z aktuálnych PHSR jednotlivých obcí, ktoré sú pre obce dôležitými
strednodobými rozvojovými dokumentmi, vypracovanými v zmysle príslušnej legislatívy SR
a súlade s prioritami a cieľmi národnej stratégie regionálneho rozvoja a PHSR BSK.
V priebehu tvorby stratégie CLLD sa potvrdilo, že PHSR obcí boli v procese natoľko
nápomocné a relevantné nakoľko aktívne jednotlivé obce tieto svoje plány koordinovali a
pravidelne monitorovali dosiahnutý pokrok.
4.1 Definovanie vízie a strategického cieľa
Vízia rozvojovej stratégie vychádza z návrhov kľúčových predstaviteľov, aktérov miestneho
rozvoja a obyvateľov na území Dolné Záhorie. Udáva všeobecnú predstavu ako chcú
zainteresovaní aktéri územie MAS zmeniť v dlhodobom horizonte 15 rokov, pri zachovaní a
posilnení identity územia. Návrh vízie bol pripomienkovaný a postupne zjednocovaný na
úrovní členských obcí až nadobudol záverečnú podobu.
Vízia do roku 2030:
Mikroregión Dolné Záhorie je konkurencieschopným a atraktívnym územím so zachovaným
prírodným a kultúrnym bohatstvom, ktoré disponuje ponukou pre oddych, relax a zdravý
životný štýl v prírodnom prostredí Pomoravia a Malých Karpát.
Čisté životné prostredie, vybudovaná infraštruktúra a rozvinuté služby vytvárajú podmienky
pre kvalitný život obyvateľov a návštevníkov.
Pre naplnenie dlhodobej vízie miestneho rozvoja v území MAS bol stanovený nasledovný
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.
Globálny cieľ bude dosahovaný prostredníctvom plnenia priorít a ich špecifických cieľov premieta v sebe 4 priority a 6 špecifických cieľov. Nadväzuje na ciele relevantných
strategických a programových dokumentov na národnej a regionálnej úrovni (BSK).
Uvedená dlhodobá vízia a ciele sa prelínajú so strategickými zámermi regionálnej politiky
SR a politiky rozvoja vidieka SR, rešpektujúc zámery ostatných strategických dokumentov na
úrovni SR a EÚ. Nosné prvky dosahovania dlhodobej vízie a realizácie strategického cieľa
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predloženej stratégie CLLD na úrovni programovania vychádzajú zo stratégie Európa 2020
a Partnerskej dohody SR 2014-2020, ku ktorým prispievajú takto:
Priority stratégie Európa 2020
Inteligentný rast - vytvorenie hospodárstva
založeného na znalostiach a inovácii
▪ Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a
inovácií
▪ Zlepšenie prístupu k IKT a ich využívanie
▪ Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a
stredných podnikov a podpora MSP v odvetví
poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
▪ Investovanie do vzdelávania, zručností
a celoživotného vzdelávania
▪ Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a
zabezpečovanie efektivity verejnej správy
Udržateľný rast - podporovanie
ekologickejšieho, konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, kt. efektívnejšie využíva zdroje
▪ Podpora prechodu na nízko uhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch
▪ Podpora prispôsobenia sa zmenám klímy a
predchádzania rizikám a ich riadenia
▪ Ochrana ŽP a presadzovanie udržateľného
využívania zdrojov
▪ Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie
prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Inkluzívny rast - podporovanie hospodárstva s
vysokou mierou zamestnanosti, kt. zabezpečí
sociálnu a územnú súdržnosť
▪ Podpora zamestnanosti a podporovanie mobility
pracovnej sily
▪ Podpora sociálneho začleňovania a boj proti
chudobe:

Tematické ciele Partnerskej dohody SR

Stratégia CLLD
Dolné Záhorie

1: Posilnenie výskumu, technologického
rozvoja a inovácií

sekundárne

2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT
a zlepšenie ich využívania a kvality

sekundárne

3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP,
sektora poľnohospodárstva (EPFRV) a
sektora akvakultúry (ENRF)

primárne

4: Podpora prechodu na nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch
5: Podpora prispôsobovania sa zmene
klímy, predchádzanie a riadenie rizika
6: Zachovanie a ochrana životného
prostredia a podpora efektívneho
využívania zdrojov
7: Podpora udržateľnej dopravy a
odstraňovanie prekážok v kľúčových
sieťových infraštruktúrach
8: Podpora udržateľnosti a kvality
zamestnanosti a mobility pracovnej sily
9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti
chudobe a akejkoľvek diskriminácii
10: Investovanie do vzdelania, školení a
odbornej prípravy, ako aj zručností a
celoživotného vzdelávania
11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít
orgánov verejnej správy a
zainteresovaných strán a efektivity verejnej
správy

sekundárne
sekundárne
sekundárne
primárne
primárne
primárne
primárne

sekundárne

Pri realizácii stratégie sa bude klásť dôraz na rešpektovanie princípov trvalo udržateľného
rozvoja a podporu synergie medzi ekonomickým, sociálnym a environmentálnym rozmerom.
4.2 Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení
Strategický cieľ predpokladáme dosiahnuť investovaním do vybraných priorít a je zároveň
prepojený s víziou územia. Strategický cieľ je vyjadrením toho, čo sa realisticky dá
dosiahnuť v určenom časovom horizonte a je dostatočne merateľné.
Následne, v každej rozvojovej priorite sa stanovili špecifické ciele, t. j. merateľné čiastkové
míľniky, ktoré je potrebné a zároveň reálne dosiahnuť v danom čase aby sa naplnil strategický
cieľ. Napojením cieľov a priorít na konkrétne opatrenia podpory PRV a aktivity podpory
IROP dostávame jasnú logiku intervencie (viď bod 4.3 Súhrnný prehľad strategického rámca).
S cieľom zvýšiť prínos k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 má rozsah predloženej
stratégie CLLD širšie zameranie, s priemetom na realizáciu vhodne vybraného portfólia
aktivít, podporovaných z viacerých fondov EÚ.
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V nadväznosti na definovanú víziu a strategický cieľ boli definované nasledovné priority
a špecifické ciele stratégie CLLD, ktorých príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a
špecifickým cieľom IROP (intervenčnú logiku) udáva nasledovná tabuľka:
Priorita 1: Stimulácia miestnej ekonomiky a zamestnanosti
Špecifické ciele stratégie CLLD

Fokusové oblasti PRV
prispieva
primárne

prispieva
sekundárne

Špecifické
ciele IROP

Špecifický cieľ 1:
2A, 2B,
4C
Posilnenie ekonomickej životaschopnosti poľnohospodárskych
3A
podnikov a zvýšenie dostupnosti lokálnych produktov
Priradenie potrieb:
1. zvýšenie životaschopnosti miestnej ekonomiky lepším využívaním miestnych zdrojov
2. zníženie závislosti územia od Bratislavy v oblasti zamestnanosti a služieb
4. podpora zachovania a efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov (pôda, voda, klíma, biodiverzita, ráz
krajiny)
6. zlepšenie dostupnosti miestnej poľnohospodárskej produkcie
Odôvodnenie výberu:

Priorita a špecifický cieľ priamo adresujú tematické ciele č. 3 a 8 Partnerskej dohody SR 2014-2020.
Analýza SWOT poukazuje na nedostatok pracovných príležitostí najmä pre skupinu nízko
kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných.
Okres Malacky vykazuje permanentne cca o 2 % vyššiu nezamestnanosť ako je priemer BSK, no čo je
horšie má vyšší podiel dlhodobo nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou, ktorí sa nedokážu uplatniť na
trhu práce.
Pri porovnaní rokov 2008 až 2012 patrí okres Malacky medzi 5 najpostihnutejších okresov SR v
náraste podielu dlhodobo nezamestnaných. Pre túto skupinu je významnou príležitosťou práve
zamestnanie v pôdohospodárstve, ktoré by pomohlo oživiť stagnujúcu vidiecku ekonomiku a prispelo
by k zvýšeniu kvality života tejto skupiny.
Územie Dolného Záhoria je typickým výrazne vidieckym regiónom, (v okrese Malacky je 66,9 %
podiel vidieckeho obyvateľstva), čo je po okrese Zlaté Moravce (69 %) druhý najvidieckejší okres na
západnom Slovensku. Poľnohospodárstvo je jednou z priorít Stratégie pre inteligentnú špecializáciu
SR, ktorá predstavuje nenahraditeľný prínosom pre rozvoj vidieckych oblastí SR vrátane Dolného
Záhoria.
Okrem bohatej pestovateľskej tradície si územie zachovalo veľký potenciál pre poľnohospodársku
prvovýrobu a spracovanie potravín. Obdobné sú závery a odporúčania Stratégie rozvoja vidieka BSK
a stratégie TUR obcí Pomoravia a iných regionálnych stratégií.
Podľa údajov z katastra zaberá poľnohospodárska pôda takmer 50 % celkovej plochy cieľového
územia s vysokým stupňom zornenia až 76,25%. Aj z toho dôvodu je územie predurčená na
poľnohospodárske využitie. Okrem ornej pôdy sú v území TTP, predurčené na extenzívny chov HD,
oviec a kôz. Štruktúra PPF je uvedená v analytickej časti. Z trvalých kultúr sú zastúpené sady (291,07
ha) a vinice (339,20 ha). Značná časť týchto výmer trvalých kultúr nie je v súčasnosti využívaná na
produkciu a existuje potenciál pre jej rekultiváciu a obnovenia pestovania ovocia a viniča, najmú v KÚ
Stupava, Veľké Leváre, Lozorno a Záhorská Bystrica a ďalšie.
Výber nadväzuje na identifikované silné stránky a príležitosti územia, ako aj na očakávania jeho
obyvateľov a pokračovanie dlhodobej tradície v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
a v spracovaní potravín.
Potrebu zmeniť stav starostlivosti o pôdu a zvýšiť dostupnosť čerstvých lokálnych produktov a
potravín (ovocia, zeleniny, mäsa a ostatných produktov) vyjadrili aj obyvatelia územia v realizovanom
prieskume, kde sa táto potreba umiestnila na 4. mieste v poradí konkrétnych návrhov na zmeny.
Podrobnejšie o potenciály pôdohospodárstva na Dolnom Záhorí pojednáva analytická časť stratégie.
Ďalším dôvodom je starnutie poľnohospodárskej populácie a potreba generačnej obmeny, vrátane
tvorby pracovných miest pre nízko kvalifikovanú pracovnú silu v území. Vysoký priemerný vek
pracovníkov a manažérov poľnohospodárskych podnikov je jedným z faktorov, ktorý spomaľuje
zavádzanie inovatívnych postupov a dosahovanie zmien v pridanej hodnote a produkcii. V rámci
prieskumu sa až 50 respondentov vyjadrilo, že v prípade možnosti sa plánuje v najbližších 3 rokoch
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uchádzať o podporu na začatie podnikania v poľnohospodárstve ako mladý poľnohospodár a ďalší
o podporu na začatie podnikania pre malých poľnohospodárov.
Špecifický cieľ 2:
5C
6A, 6B
š.c. 5.1.1
Rozvoj podnikania a zamestnanosti využitím špecifických
prírodných a kultúrnych zdrojov a inovácií
Priradenie potrieb:
1. zvýšenie životaschopnosti miestnej ekonomiky lepším využívaním miestnych zdrojov
2. zníženie závislosti územia od Bratislavy v oblasti zamestnanosti a služieb
4. podpora zachovania a efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov (pôda, voda, klíma, biodiverzita, ráz
krajiny)
Odôvodnenie výberu:

Špecifický cieľ je zameraný na oživenie podnikania v miestnej vidieckej ekonomike, so zameraním sa
na všetky sektory okrem pôdohospodárstva, resp. podporuje jeho diverzifikáciu do
nepoľnohospodárskych činností.
Okres Malacky vykazuje permanentne vyššiu nezamestnanosť ako je priemer BSK, aktuálne cca o 2
%. Je významne postihnutý ekonomickými a štrukturálnymi zmenami v súvislosti s odklonom od
tradičných pôdohospodárskych činností v území, najmä útlmu živočíšnej a špeciálnej rastlinnej
výroby. V porovnaní rokov 2008 až 2012 patrí okres Malacky medzi 5 najpostihnutejších okresov SR
v náraste podielu dlhodobo nezamestnaných. Toto sa nepriamo prenáša na miestne vidiecke obce,
z ktorých viaceré aj v prieskumoch vyjadrili problémy s ekonomickou aktivitou ich obyvateľov, čo sa
prenáša aj do obecných rozpočtov, ktoré sú nedostatkové najmä v oblasti financovania miestnych
služieb.
Popri zmienenom vidieckom charaktere územia predurčenom na rozvoj pôdohospodárstva má Dolné
Záhorie veľký potenciál na rozvoj nepoľnohospodárskych sektorov, osobitne cestovného ruchu
a rôznych služieb, kde by mohla nájsť uplatnenie aj pomocná menej kvalifikovaná pracovná sila.
Terciárny sektor je v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetvím. Poskytuje mnohé
pracovné príležitosti a súčasne je neodmysliteľnou súčasťou dynamiky napredovania všetkých odvetví
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja, ktoré podporuje a napomáha rozvíjať.
Vzhľadom na priaznivé prírodné, historické, kultúrne a športové dispozície krajiny Dolného
Záhoria má podpora podnikania v terciálnom sektore všetky predpoklady byť úspešná najmä pre
rozvoj CR (rekreačný a relaxačný, poznávací, ekoturizmus, zdravie upevňujúci a pod.), ktorý
napomáhajú stimulovať početné body záujmu v území (cyklotrasy, vodné plochy, lesy, chránené
územia a i.). Realizácia opatrení a projektov v tejto oblasti nadväzuje na zdroje podrobne
identifikované v analytickej časti, na Stratégiu rozvoja CR Dolného Záhoria, BSK a tiež na viaceré
stratégie vlády SR a EU. V rámci predloženej stratégie CLLD je tento špecifický cieľ v synergii
k budovaniu turistickej a obecnej infraštruktúry v rámci priority 2.
Priorita 2: Fyzická regenerácia územia a zvýšenie kvality života
Špecifický cieľ 1:
6B
š.c. 5.1.2
Zlepšenie dopravného prepojenia a dostupnosti územia
Priradenie potrieb:
3. zlepšenie bezpečnosti a priepustnosti cestnej dopravy a dostupnosti územia nemotorovou dopravou
5. podpora modernizácie obecnej infraštruktúry a vybavenia pre poskytovanie služieb obyvateľom
Odôvodnenie výberu:

Priorita a špecifický cieľ reaguje na tematické ciele č. 4, 5, 6, 7 a 10 Partnerskej dohody SR 20142020. V miestnom kontexte je zameraný na zlepšenie dostupnosti územia a zvýšenie plynulosti cestnej
dopravy najmä zvýšením atraktívnosti nemotorovej dopravy. SWOT analýza poukazuje na preťaženú
a málo priepustnú dopravu, zvýšené dochádzanie za prácou do centier osídlenia a dopravné
kongescie, ktoré umocňuje výrazný rast osobnej automobilovej dopravy na úkor ostatných druhov
dopravy. Táto situácia, typická negatívna sprievodná črta globalizačných a urbanizačných procesov, si
vyžaduje urýchlene investovať vo vidieckych sídlach do adekvátnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry lokálneho a regionálneho významu, s podporou rozvoja systémov integrovanej
hromadnej dopravy a nemotorovej dopravy. Okrajové časti územia najviac vzdialené od miest majú
zhoršenú dopravnú obslužnosť, zapríčinenú rušením dopravných spojov, nevyhovujúcou sieťou
zastávok a sprievodnej infraštruktúry hromadnej dopravy. Dopravné zaťaženie ciest II. triedy je
niekoľkonásobne väčšie v blízkosti Bratislavy (napr. úsek Stupava - Záhorská Bystrica - Bratislava) v
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porovnaní s priemerným zaťažením ostatných úsekov tých istých ciest. Ďalším špecifickým je vyššia
hustota ich križovatiek s ostatnými cestami a s miestnymi komunikáciami, chýbajúce chodníky pre
chodcov a cyklistov, čo spôsobuje obmedzenú priepustnosť v uzlových bodoch a zhoršuje plynulosť
premávky. Sprievodným javom preťaženej cestnej dopravy je zvýšená miera negatívnych vplyvov
dopravy na okolité životné prostredie, najmä na pokles biodoverzity a kvality ovzdušia.
Územím vedie sieť značných trás pre peších a cyklistov, ako aj náučné chodníky prezentujúce
zaujímavosti regiónu. Najmä v uplynulej dekáde sa cyklotrasy stali neoddeliteľnou súčasťou regiónu
Dolné Záhorie, ktorým prechádza 36 cyklotrás s celkovou dĺžkou viac ako 433 km. K ich širšiemu
využívaniu nielen na rekreačné účely bráni nedostatok cyklochodníkov v mestách a obciach,
nedostatočné napojenie sídiel na cyklotrasy a doplnková cyklistická infraštruktúra.
Výber nadväzuje na identifikované slabé stránky a ohrozenia územia, ako aj na očakávania jeho
obyvateľov. Potreba riešiť stav dopravnej infraštruktúry (kvalita ciest, cyklotrás, chodníkov
a príslušenstva) sa umiestnila na 1. mieste v poradí dôležitosti v rámci prieskumu obyvateľstva.
Zvýšenie plynulosti cestnej premávky a rozvoj nemotorovej dopravy podporí ochranu cenných
prírodných zdrojov a zložiek životného prostredia.
Investície v tejto oblasti významne stimulujú vidiecky turizmus, cykloturizmus a CR, vrátane
cezhraničného a napomôžu stimulovať poskytovanie služieb a miestnu ekonomiku. Vidiecky turizmus
sa v poslednej dobe významne rozvíja v oblastiach s ponukou gastronomických, potravinových
a ostatných čerstvých farmárskych produktov a špecialít, vrátane čerstvého ovocia a zeleniny. Na
podporu tohto trendu je okrem podpory farmárov a spracovateľov potrebné posilniť aj infraštruktúru
trhových a odbytových priestorov.
Špecifický cieľ 2:
6B
4A, 5C
š.c. 5.1.2
Zlepšenie obecnej infraštruktúry a služieb
Priradenie potrieb:
4. podpora zachovania a efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov (pôda,voda,biodiverzita,ráz krajiny)
5. podpora modernizácie obecnej infraštruktúry a vybavenia pre poskytovanie služieb obyvateľom
8. podpora zachovania historického, kultúrneho dedičstva a tradícií
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
Odôvodnenie výberu:

Špecifický cieľ je zameraný na zmiernenie rozdielov v úrovni vybavenosti objektov a služieb na
vidieku a v meste. SWOT analýza poukazuje na dlhodobé aktívne saldo migrácie obyvateľstva
a prebiehajúce suburbanizačné procesy vo mnohých obciach cieľového územia vyvolávajú tlak na
dobudovanie a prestavbu všetkých typov miestnej a turistickej infraštruktúry a súvisiacich služieb.
Obce BSK boli doposiaľ značne znevýhodnené v možnostiach a objeme financovania modernizácie
a regenerácie svojho územia z fondov EÚ, čoho výsledkom je zastaraná a často nefunkčná
infraštruktúra pre vzdelávanie, kultúru, šport a voľný čas.
Každá z obcí partnerstva má zoznam miestnej infraštruktúry a objektov, ktorých vybavenosť je v
nepriaznivom technickom stave, alebo s nevhodným prístupom, na hranici prevádzky alebo nefunkčná.
Okrem užívateľského diskomfortu je to aj značný environmentálny problém. Nedostatky spočívajú
najmä vo zvýšenej energetickej náročnosti budov vplyvom zlej tepelnej izolácie budov, netesnosti a
zatekania striech, v technicky zanedbaných alebo poddimenzovaných sieťových rozvodoch
a chýbajúcich prvkoch zelenej infraštruktúry. Vo viacerých obciach Pomoravia sa k tomu pridáva
problém slabej protipovodňovej ochrany a negatívny vplyv následkov pomerne častých povodní na
rieke Morava, ale aj na miestnych tokoch.
Nadstavbou obecnej infraštruktúry je turistická infraštruktúra, od ktorej v značnej miere závisí
vidiecky cestovný ruch. Napriek prírodným a historicko kultúrnym danostiam územia poukazuje
SWOT na nedostatočné využívanie potenciálu pre cestovný ruch, čo je spôsobené chýbajúcou
turistickou infraštruktúrou.
SWOT analýza poukazuje tiež na nedostatok kapacít pre starostlivosť o deti v predškolskom veku
a zastaranú infraštruktúru základných a stredných škôl. Výskumy potvrdzujú, že vzdelávanie a
starostlivosť v ranom detstve prináša širokú škálu pozitívnych výsledkov, napr. zvyšuje
prosperitu dieťaťa a výsledky učenia ako základ pre celoživotné vzdelávanie, vnáša do života
detí rovnocennosť a znižuje chudobu; zvyšuje medzigeneračnú sociálnu mobilitu, účasť žien na trhu
práce, pôrodnosť a priaznivo vplýva na sociálny aj hospodársky rozvoj spoločnosti.
Okres Malacky skončil v dekáde 2001-2012 na 4. mieste v rámci všetkých okresov SR v náraste počtu
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obyvateľov (aktívne saldo). Predstihli ho iba okresy Senec, BA II a Dunajská Streda.
Mnohé z obcí cieľového územia tvoria zázemie pre pracujúcich v mestách (Bratislava, Malacky) a
prežívajú dynamický rozvoj, v rámci ktorého prebiehajú suburbanizačné procesy. Dochádza jednak k
migrácii obyvateľstva z hlavného mesta do okolitých obcí, a tiež aj k zvýšenej migrácii pôvodne
vidieckeho obyvateľstva za prácou do mestských oblastí. Prevláda prílev obyvateľov mladších
vekových skupín v produktívnom veku, ktorý si zakladajú rodiny, čo vytvára tlak na predškolské
zariadenia.
Potreba zvýšenia kapacít vzdelávacích zariadení ide ruka v ruke s ich nevyhnutnou modernizáciou
a zlepšením vybavenia pre vzdelávací proces (ZŠ, SŠ), ktorý je sťažený po desaťročia
poddimenzovanými investičnými výdavkami do týchto zariadení. Modernizované učebne môžu
následne plniť dôležitú funkciu aj pri podpore celoživotného vzdelávania v obciach.
Podpora vzdelávania (výchova a vzdelávanie, vrátane predškolského) je prepojená s inkluzívnym
rastom stratégie Európa 2020 v iniciatíve „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“.
Vhodné podmienky pre umiestnenie detí do predškolských zariadení a ZŠ významne prispievajú
k zosúladeniu rodinného a pracovného života rodičov.
Výber nadväzuje na identifikované slabé stránky, príležitosti a ohrozenia územia, ako aj na očakávania
jeho obyvateľov. Potreba riešiť stav infraštruktúry vzdelávania (podmienky pre predškolské, základné,
stredné a celoživotné vzdelávanie jednotlivých skupín obyvateľstva) sa umiestnila na 5. mieste v rámci
prieskumu obyvateľstva, ak počítame odpovede „veľmi dôležité“, na otázku v ktorej oblasti sú
najväčšie nedostatky ktoré je potrebné zmeniť.
Priorita 3: Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe
Špecifický cieľ 1:
Podporiť poskytovanie služieb na komunitnej úrovni
Priradenie potrieb:
7. sociálna inklúzia a boj proti príčinám vylúčenia a chudoby
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
Odôvodnenie výberu:

š.c. 5.1.2

Priorita a špecifický cieľ priamo adresujú tematický cieľ 9 Partnerskej dohody SR 2014-2020 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii. Sociálne vylúčenie
môže viesť k chudobe na úrovni jednotlivca a rodiny, a tiež predstavuje ekonomické a finančné
náklady pre spoločnosť. Ako vyplýva zo SWOT a popisu situácie, vysoká miera dlhodobej
nezamestnanosti je trvalým problémom cieľového územia (okres Malacky) a prevládajúcou príčinou
nízkej životnej úrovne, sociálneho vylúčenia a chudoby.
Sociálny rozvoj sa viaže s orientáciou na disponibilné ľudské zdroje v mikroregióne. Je podmienený
rozvojom kvalifikovanej pracovnej sily, ktorej aktivitu treba podporovať. Naopak, rozvoju bráni
nekvalifikovanosť, neprispôsobilosť pracovnej sily a ďalšie neduhy, vrátane staroby. Tejto náročnej
oblasti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, napr. aj formami celoživotného vzdelávania.
Analýza SWOT uvádza slabý komunitný život v obciach, napäté vzťahy s rómskou populáciou
a zvýšenú kriminalitu. Dôležitosť potreby posilniť stagnujúce sociálne začleňovanie znevýhodnených
a neprispôsobivých skupín obyvateľstva, vrátane MRK v obciach Dolného Záhoria vyplýva
z demografie týchto obcí, keď až 7 obcí v rámci MAS vykazuje zvýšený podiel rómskej populácie
(12,4-25,2%) bez adekvátnej sociálnej infraštruktúry a zázemia pre poskytovanie požadovaných
špecifických komunitných, alebo terénnych a ambulantných služieb. Osobitne urgentná je táto potreba
v prípade segregovaných osád najmä v Plaveckom Štvrtku (25,2%) a Záhorskej vsi (19,4%).
V rámci brainstormingového prieskumu 6 obcí MAS uviedlo, že v rámci stratégie CLLD je potrebné
v území venovať osobitnú pozornosť integrácii MRK a neprispôsobivých obyvateľov. Potenciál,
ktorý prináša prístup Leader/CLLD je vhodným nástrojom na vtiahnutie členov miestnej rómskej
komunity a ich zainteresovanie do riešenia problémov, predovšetkým výchovou a starostlivosťou o
deti a mládež. V prvom rade tým bude určená pomoc, aby mali možnosť zlepšiť svoje životné
podmienky a prekonať nízku mentálnu úroveň svojich rodičov, rodín a celej komunity a tiež všeobecnú
vzájomnú nedôveru majority.
Okrem nastavenia výberových kritérií zvýhodňujúcich projekty s väzbou alebo zapojením MRK bude
MAS bude podporovať informovanosť verejnosti o prínosoch a dôležitosti inkluzívneho
a celoživotného vzdelávania. Bude iniciovať a zapájať sa do projektov a mediálnych aktivít,
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zameraných na zmenu postojov voči znevýhodneným žiakom (špecificky rómskym), s cieľom
eliminovať pro-segregačné tlaky.
Realizovaný prieskum v obciach a SWOT poukazuje na nedostatočnú kapacitu sociálnej
infraštruktúry a služieb pre seniorov a ostatné znevýhodnené skupiny, vrátane osamelých
a nízkopríjmových obyvateľov. Časť cieľového územia zažíva prílev populácie migráciou čím
v obciach vzniká tlak na rozšírenie kapacít sociálnych zariadení a na poskytovanie sociálnych služieb.
Popri tom, aj v obciach kde populácia stagnuje je potreba budovania sociálnych zariadení a služieb
daná starnutím populácie a odlivom mladých ľudí do miest. Mladá generácia opúšťa rodičov na
vidieku, zakladá si rodiny oddelene a nemá sa ako postarať o starnúcich rodičov.
Okres Malacky spolu s okresom Pezinok patria medzi najmenej vybavené zariadeniami pre seniorov
v rámci všetkých okresov bratislavského, trnavského i trenčianskeho regiónu, iba 0,81 – 1,45 miest v
zariadeniach pre seniorov na 1 000 obyvateľov. SWOT poukazuje na nepriaznivý populačný trend
a starnutie populácie, preto je potrebné sa pripraviť na v dohľadnej dobe očakávaný stav, keď v
cieľovom území bude viac ľudí v poproduktívnom ako v predproduktívnom veku.
Výber nadväzuje na identifikované slabé stránky, príležitosti a ohrozenia územia, ako aj na očakávania
jeho obyvateľov. Potreba riešiť stav sociálnej infraštruktúry a služieb (podmienky pre starostlivosť
o seniorov a ostatné znevýhodnené skupiny obyvateľov) sa neumiestnila na popredných priečkach
realizovaného dotazníkového prieskumu obyvateľov iba vzhľadom k tomu, že do prieskumu sa zapojili
prevažne respondenti mladších vekových kategórií (cca 76 % respondentov vo veku do 45 rokov a
21,8 % respondentov vo veku 46-65). Väčšina obcí však trvale vykazuje nedostatok kapacít svojich
sociálnych zariadení a zvyšujúci sa dopyt po sociálnych službách (viď analytická časť).
Priorita 4: Partnerstvo a spolupráca
Špecifický cieľ 1:
6B
Zlepšenie koordinácie a posilnenie spolupráce medzi subjektmi v
území
Priradenie potrieb:
4. podpora zachovania a efektívnejšieho využívania prír. zdrojov (pôda, voda, klíma, biodiverzita, ráz krajiny)
8. podpora zachovania historického, kultúrneho dedičstva a tradícií
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
Odôvodnenie výberu:

Priorita a špecifický cieľ vychádzajú z charakteru implementácie prístupu CLLD/Leader, ktorý na to
aby bol úspešný vyžaduje účinné zapájanie rozdielnych sektorov a cieľových skupín. Práve na tento
účel budú miestnemu partnerstvu slúžiť orgány MAS a jej kancelária.
Fungujúca MAS prispeje prostredníctvom aktivít animácie a oživovania k informovanosti a publicite
týkajúcej sa nielen samotnej stratégie CLLD, ale aj princípov CLLD/ Leader a významu podpornej
politiky EÚ v oblasti rozvoja vidieka, miestneho a regionálneho rozvoja, vrátane ochrany životného
prostredia.
Kancelária MAS vyvinie maximálne úsilie pri hľadaní a zavádzaní inovatívnych riešení a propagácie
územia smerom navonok i do vnútra, s cieľom posilnenia identity a spolupatričnosti jej obyvateľov. V
tomto úsilí bude kľúčové efektívne využitie plánovaných podopatrení 19.4 Podpora na prevádzkové
náklady a oživenie a najmä 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny,
ktoré aj podľa monitoringu MAS Leader 2007-2013 prinášali najviac inšpiratívnych a kreatívnych
nápadov a transferov cenných skúseností a overenej dobrej praxe.
Okrem svojich hlavných úloh v procesoch implementácie stratégie CLLD, kancelária MAS napomôže
zmierniť vo SWOT vytýkanú administratívnu náročnosť žiadateľov pri získavaní prostriedkov
z fondov EU a nízku spolupatričnosť a identitu.
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4.3 Súhrn strategického rámca
Tabuľka 15

Súhrnný prehľad strategického rámca
Vízia

Mikroregión Dolné Záhorie je konkurencieschopným a atraktívnym územím so zachovaným vysokým
prírodným a kultúrnym bohatstvom, ktoré disponuje ponukou pre oddych, relax a zdravý životný štýl
v prírodnom prostredí Pomoravia a Malých Karpát.
Čisté životné prostredie, vybudovaná infraštruktúra a rozvinuté služby vytvárajú podmienky pre
kvalitný život obyvateľov a návštevníkov.

Strategický cieľ
Využitím vnútorného potenciálu územia prostredníctvom integrovaného prístupu k miestnemu
rozvoju vedenému komunitou zvýšiť do roku 2025 jeho konkurencieschopnosť, výkonnosť a
adaptabilitu, pri súčasnom zvyšovaní kvality života jeho obyvateľov a návštevníkov a pri rešpektovaní
princípov udržateľného rozvoja.

Priorita 1: Stimulácia miestnej ekonomiky a zamestnanosti
Špecifický cieľ 1: Posilnenie ekonomickej životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a
zvýšenie dostupnosti lokálnych produktov
Aktivity IROP:
Iné opatrenia:
Opatrenia PRV: fokusová oblasť: 2A, 2B, 3A, 6A, 6B, 4C, 5C
4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
4.2. Podpora na investície do spracovania/ uvádzania na trh poľn. výr.
6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov

Špecifický cieľ 2: Rozvoj podnikania a zamestnanosti využitím špecifických prírodných
a kultúrnych zdrojov a inovácií
Iné opatrenia:
Opatrenia PRV: fokusová oblasť: 6A, 6B Aktivity IROP: š.c. 5.1.1
6.4. Podpora na investície do vytvárania
A. Podpora zakladania nových mikro a
a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

malých podnikov

Priorita 2: Fyzická regenerácia územia a zvýšenie kvality života
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie dopravného prepojenia a dostupnosti územia
Opatrenia PRV: fokusová oblasť: 6B, 4A Aktivity IROP: š.c. 5.1.2
7.2. Podpora na investície do budovania,
zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov
malej infraštruktúry ...(miestne komunikácie,
cyklotrasy)
8.5 Podpora na investície do zlepšenia
odolnosti a enviro. hodnoty lesn. ekosystémov

A. Podpora dopravného prepojenia a
dostupnosti územia

Špecifický cieľ 2: Zlepšenie obecnej infraštruktúry a služieb
Opatrenia PRV: fokusová obl.: 6B,4A,5C Aktivity IROP: š.c. 5.1.2
7.2. Podpora na investície do budovania,
zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov
malej infraštruktúry ... (vzhľad obcí)
7.4. Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania al. rozširovania základ. služieb
pre vidiecke obyv. vrátane voľného času...
7.5. Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov...

B. Rozvoj infraštruktúry vzdelávania

Iné opatrenia:
-

Iné opatrenia:
Envirofond SR

D. Výstavba a obnova mestských trhových
priestorov za účelom podpory lokálnych
producentov

Priorita 3: Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe
Špecifický cieľ 1: Podporiť poskytovanie služieb na komunitnej úrovni
Opatrenia PRV: Aktivity IROP: š.c. 5.1.2
Iné opatrenia: OP Ľudské zdroje
▪ š.c. 4.1.1 Zlepšenie uplatnenia
C. Rozvoj komunitných a sociálnych
služieb
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všetkých foriem diskriminácie

Priorita 4: Partnerstvo a spolupráca
Špecifický cieľ 1: Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi v území a posilniť spoluprácu
Aktivity IROP:
Iné opatrenia:
Opatrenia PRV: fokusová oblasť: 6B
19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce MAS
19.4. Podpora na prevádzkové náklady MAS a oživenie
Pozn.: Vzhľadom na podstatné zníženie pôvodne plánovanej alokácie pre MAS budú opatrenia/aktivity
uvedené v rámci Priorít 1 a 2 (modrým písmom) realizované len v prípade pridelenia dodatočnej
výkonnostnej alokácie pre MAS.

4.4 Integrované znaky stratégie CLLD
Integrované prvky vychádzajú zo samej podstaty prístupu Leader/CLLD, ktorý je založený na
dohode a partnerskej spolupráci viacerých sektorov – občianskeho, súkromného a verejného
(sektorová integrácia) a relevantných subjektov a jednotlivcov (inštitucionálna integrácia).
Integrácia v širšom kontexte je zabezpečená samotným viac fondovým prístupom k riešeniu
rôznorodých potrieb, problémov a výziev územia a jeho sídelného zoskupenia (EPFRV
a EFRR) a tiež ESF.
Podporou integrovanej stratégie CLLD ako nástroja integrovaného územného rozvoja na
miestnej úrovni sa dosiahne priamy príspevok k vyváženému územnému rozvoju
vidieckych oblastí, čo je jedným zo základných cieľov politiky rozvoja vidieka EÚ.
Základným integrovaným znakom predloženej stratégie je dôsledne realizovaný prístup
zdola nahor za účasti relevantných zástupcov zmienených 3 sektorov, pomocou ktorého boli
prierezovo identifikované kľúčové problémy a potreby v cieľovom území naprieč celým
spektrom činností (napr. v oblasti mobilizácie miestnych zdrojov, rastu zamestnanosti,
sociálnej inklúzie, vrátane marginalizovaných skupín, životného prostredia, rozvoja inovácií
a i.) a nadväzne na možnosti sa spoločne hľadali a navrhovali riešenia.
Spolupôsobením a synergiou opatrení z viacerých OP sa dosiahnu zvýšené príspevky k
strategickým cieľom a prioritám, ako by sa dosiahli pri oddelenom financovaní
jednotlivých operácií.
Na úrovni PRV to bude najmä príspevok k prioritám 2 a 6 politiky rozvoja vidieka EÚ, ale aj
k prierezovým cieľom (Inovácie, Životné prostredie, Zmierňovanie zmien klímy a adaptácia).
Na úrovni IROP stratégia adresuje špecifické potreby a hlavné výzvy v území vecným
zameraním (témy a špecifické ciele) a územnou dimenziou intervencií (oprávnení prijímatelia
a cieľové skupiny), ale aj priamo prostredníctvom partnerstva medzi regionálnou a miestnou
samosprávou, centrálnymi orgánmi a ďalšími partnermi (horizontálna a vertikálna
spolupráca).
Doplnením aktivít cez OP ĽZ sa zvýši účinok stratégie a jej orientácia na výsledky v rámci
stanovenej Priority 3: Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe, ktorá je zacielená
aj na integráciu miestnej rómskej komunity.
Ciele, priority, opatrenia a činnosti v rámci stratégie CLLD sú navrhnuté tak, aby adresovali
potreby a problémy, ktoré majú najväčšiu šancu spôsobiť želané pozitívne zmeny. Po
schválení stratégie budú jednotlivé podporené projekty využívať a zapájať vnútorné zdroje
územia a pridávať hodnotu tomu, čo už v území existuje (napr. lokálna infraštruktúra,
miestne služby, potenciál miestnej produkcie čerstvých potravín a výrobkov, vidiecky a
zážitkový turizmus, športové vyžitie, relax a zdravý životný štýl, kultúrne podujatia, kreatívna
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tvorba, vzdelávanie, sociálne začleňovanie a pod.). MAS bude v danom procese mobilizovať
maximálnu podporu týmto zámerom.
V rámci realizovaného brainstormingového prieskumu členovia OZ Dolné Záhorie
vygenerovali niekoľko podnetných myšlienok ako integrovať rôznorodé silné stránky,
príležitosti a potreby identifikované vo SWOT tak, aby sa dosiahol väčší úžitok ako pri
doposiaľ v území prevažujúcom individuálnom prístupe (sumarizácia brainstormingového
prieskumu je v Prílohe 5.1).
Tieto boli zohľadnené v predloženej stratégii CLLD najmä pri výbere konkrétnych opatrení
a budúcich potenciálnych skupín beneficientov pomoci. Najčastejšie rezonujúcimi medzi
členmi partnerstva boli nasledovné podnety:
Podnety na integráciu
začať s jednou alebo viacerými otázkami, témami,
problémami alebo cieľovými skupinami, ktoré
mobilizujú komunitu, umiestniť ich do širšej
súvislosti a budovať vonkajšie spojenia s ostatnými
odvetviami/subjektmi, ktoré môžu ovplyvniť situáciu
postupné
vykonávanie
rôznych
miestnych
podporných opatrení v špecifickom poradí a ich
zosúladenie, aby dosahovali rovnaké strategické
ciele (nadväznosť/doplnkovosť projektov aj
s ohľadom na iné aktivity, iné zdroje a pod.)
spojiť znevýhodnené oblasti s oblasťami príležitostí
(napr. vidiecke oblasti s trhovými mestami a
znevýhodnené štvrte s centrami rastu zamestnanosti
budovať spojenia medzi miestnymi, regionálnymi a
vnútroštátnymi úrovňami riadenia. Osobitne
významné v súvislosti so základnými odvetviami a
inštitúciami, ako sú školy a univerzity.
vytypovať časti územia MAS, kde by sa
koncentrovali/integrovali investície.
budovať vertikálne spojenia v rámci odvetví a
dodávateľských reťazcov, ako aj horizontálne
spojenia medzi odvetviami

Konkretizácia v stratégii CLLD
boj proti chudobe, sociálne začleňovanie a podpora
sociálnych služieb pre znevýhodnené skupiny,
integrácia marginalizovanej rómskej komunity
a pod.
aktívne sledovanie príležitostí a poskytovanie
poradenstva pre subjekty v území ohľadne
nadväznosti a doplnkovosti podporných fondov EÚ
(EŠIF), vrátane územnej a nadnárodnej spolupráce
a ostatných dostupných podporných mechanizmov
organizácia miestnych a regionálnych kultúrnospoloč. akcií, ako sprievodných pre podporu trhu a
odbytu miestnych produktov, tradičných výrobkov,
špecialít, ľudovej a umeleckej tvorby, miestnych
služieb, tržnice pre miestne produkty a pod.
podpora vzdelávania, informovanosti a publicity,
budovanie identity územia a spolupatričnosti
obyvateľstva, podpora sieťovania spolupráce a
komunitného života
lokalizácia rozvoja turizmu, ekoturizmu a
cestovného ruchu do oblastí s najväčším
potenciálom (Rudava, Pomoravie a mestské sídla)
podpora miestnych poľnohospodárov, lesníkov a
producentov remeselných výrobkov v prepojení na
podporu informovanosti, značenia produkcie,
marketingu a odbytu miestnej produkcie, predaj
z dvora a pod.

PH*

11

10

7

5
5

4

* PH - preferenčné hlasy (verejný sektor)
Dôležitou úlohou MAS bude, aby svojou systematickou činnosťou, vhodnou animáciou,
publicitou a vhodne komponovanými vzdelávacími aktivitami neustále okolo uvedených
i nových podnetov v dostatočnej miere mobilizovala hlavné cieľové skupiny a
prostredníctvom nich a rozvíjaním súdržnosti a identity by integrovala celú komunitu.
V oblasti podpory rozvoja podnikania a zamestnanosti, vybrané opatrenia EPFRV budú
podporovať typické sektory v rámci PRV (poľnohospodárstvo a spracovanie produktov,
lesníctvo, diverzifikáciu poľnohospodárskych aktivít, vidiecky cestovný ruch, agroturistiku) a
aktivity EFRR budú doplnkovo podporovať ostatné miestne podnikateľské aktivity v území
MAS, s najväčším predpokladom v oblasti služieb obyvateľom a návštevníkom územia
v oblasti cestovného ruchu, stravovania, rekreácie, športu kultúry a pod. Tieto sa budú
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zabezpečovať prostredníctvom Priority 1, jej špecifických cieľov a opatrení, ktoré navzájom
integrujú niekoľko sektorov a budú synergicky pôsobiť na stimuláciu miestnej ekonomiky
a zamestnanosti. Skladba opatrení podľa špecifické cieľov je uvedená v predchádzajúcej
kapitole v súhrnnom prehľade strategického rámca.
Pokiaľ ide o oblasť fyzickej regenerácie územia, vybrané aktivity EFRR/IROP budú
posilňovať vzájomné prepojenia obcí a miest, miestnu infraštruktúru, vzťahy medzi
rozvojovými centrami a okolím v rámci územia MAS. EPFRV bude v tomto smere
zlepšovať kvalitu života v obciach prostredníctvom investícií do drobnej infraštruktúry a
zlepšovania miestnych služieb.
Tieto sa budú zabezpečovať prostredníctvom Priority 2, jej špecifických cieľov a opatrení,
ktoré adresujú rôzne druhy infraštruktúr (dopravná, technická, vzdelávacia, kultúrna,
športová) a služieb a vzájomne budú synergicky pôsobiť na zvýšenie kvality života.
Priorita v sebe integruje aj aspekty životného prostredia prostredníctvom opatrení na
zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Dolného Záhoria a na
štúdie/investície, súvisiace s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného
dedičstva obcí, vidieckych oblastí a území HNV v Pomoraví. Komplementárne k stratégii
CLLD bude MAS hľadať možnosti podpory pre enviromentálne projekty v území
prostredníctvom Environmentálneho fondu SR, a tiež bude nabádať a podporovať
partnerské obce k zapojeniu sa do výziev v rámci OP KŽP, čím ešte zvýši príspevok stratégie
k rozvoju zelenej ekonomiky.
Treťou prioritou je o oblasť sociálnej inklúzie a boja proti chudobe, v rámci ktorej sa plánuje
cez vybrané aktivity EFRR/IROP podporiť budovanie kapacít sociálnej infraštruktúry
a rozšírenie služieb pre seniorov a ďalšie znevýhodnené skupiny, vrátane MRK. V tomto
procese budú zvýhodnené projekty zamerané na prechod od inštitucionálnych ku
komunitným, terénnym a ambulantným službám. Špecifické ciele a opatrenia tejto priority
budú synergicky s opatreniami Priority 2 pôsobiť na zvýšenie kvality života.
Vybrané opatrenia/aktivity uceleného balíka podpôr v rámci stratégie CLLD sú integrované
navzájom medzi sebou a prierezovo opatreniami 19.4 Podpora na prevádzkové náklady
a oživenie a 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny, ktoré
budú zabezpečovať včasné spustenie a efektívny priebeh implementácie stratégie.
V rámci Priority 3 stratégie CLLD sa MAS plánuje zapojiť aj do relevantných výziev v rámci
OP Ľudské zdroje, v ktorom sú programované aktivity so synergickým a vhodným
doplnkovým účinkom na predloženú stratégiu, osobitne v rámci aktivít spadajúcich pod
nasledovné špecifické ciele OP ĽZ, vo viac rozvinutom regióne BSK, kde bude MAS
oprávneným žiadateľom:
✓ 4.1.1 – Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti,
vrátane na trhu práce
✓ 4.1.2 – Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
V rámci animácie územia bude MAS poskytovať informácie a základné poradenstvo pre
potencionálnych beneficientov v rámci relevantných opatrení PRV a IROP, prípadne v rámci
možností i ostatných EŠIF. V snahe sprostredkovať informácie a základné poradenstvo pre
potencionálnych žiadateľov v území bude MAS aktívne využívať svoje napojenie na
Národnú sieť rozvoja vidieka SR a jej príslušnú regionálnu anténu (PRV SR 2014-2020)
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a prostredníctvom nej zdieľať a šíriť informácií medzi oprávnené subjekty podpory z PRV,
ale aj širokú verejnosť čím bude prispievať k pozitívnej publicite PRV a EÚ.
Významnú pridanú hodnotu k integrovanému prístupu v územnom rozvoji predstavuje
implementačný mechanizmus IROP, založený na regionálnych integrovaných územných
stratégiách (RIÚS) na úrovni NUTS 3.
Obsahovým aspektom integrovaného prístupu k územnému rozvoju je plánovanie a
realizácia vecne prepojených a vzájomne previazaných rozvojových cieľov a opatrení
v konkrétnom území partnerstva. Obsahové zameranie stratégie v súlade s požiadavkami
územného rozvoja podporuje viaceré oblasti, z ktorých väčšina prispieva k územnému
rozvoju.
Daný model umožňuje aplikovať princípy polycentrického územného rozvoja a
pozitíva prístupu rozvoja funkčného územia, nie nezávisle sa správajúcich
individuálnych sídiel. Týmto spôsobom sú relevantné subjekty v cieľovom území vtiahnuté
do definovania spoločných priorít a následnej nevyhnutnej implementačnej spolupráce.
Prioritným aspektom úspechu je prierezové zapojenie všetkých relevantných aktérov
do strategického plánovania a riadenia na princípe partnerstva. Uvedený model umožňuje
zabezpečiť realizáciu partnerstva „mesto - vidiek“, nakoľko partnerstvo je spoločnou
platformou pre zapojené obce aj mestá. Súčasťou modelu RIÚS je podpora udržateľného
mestského rozvoja (UMR). UMR v podmienkach BSK predstavuje mesto Bratislava a jeho
funkčné územie, do ktorého v rámci MAS Dolné Záhorie patria nasledujúce obce: Malacky,
Plavecký Štvrtok, Láb, Zohor, Stupava, Borinka, Kostolište, Lozorno, Záhorská Ves,
Vysoká pri Morave. V rámci budúcej činnosti MAS tak nevyhnutne dôjde k ďalšej vyššej
forme integrácie a to konkrétne súbežnej implementácie CLLD a ÚMR.
Medzi integrované znaky predloženej stratégie CLLD patrí jej prierezovosť a doplnkovosť,
keď na regionálnej a miestnej úrovni v sebe integruje viaceré východiskové rozvojové
a strategické dokumenty, ako územný plán a PHSR VÚC, územné plány a PHSR obcí,
stratégia RIUS BSK a ďalšie skôr zmienené stratégie SR a BSK. Implementácia stratégie
CLLD tak v podstatnej miere umožňuje eliminovať negatívne dopady jednostranného a
nekoordinovaného plánovania na úrovni obcí v ohraničenom území.
V konečnom dôsledku vypracovaná stratégia CLLD, ako nástroj integrovaného prístupu
výrazne zlepšuje funkčnosť celého systému podpory regionálneho rozvoja a rozvoja
vidieka.
4.5 Inovatívne znaky stratégie CLLD
Stratégia CLLD je výrazne inovatívna tým, že do rozhodovania o tom „čo chce komunita
zmeniť?“ zapája participatívnym a transparentným spôsobom rôzne hospodárske sektory,
cieľové skupiny a verejnosť, čo sa doposiaľ dialo iba sporadicky. Ide o novú a modernú
správu vecí verejných s výraznými prvkami aktivizmu, partnerstva a spolupráce.
Vzhľadom na disponibilné zdroje nemá stratégia CLLD možnosť zmeniť životné podmienky
všetkých obyvateľov územia a preto sa zameriava na činnosti, ktoré majú na miestny rozvoj
znásobovacie účinky alebo účinok snehovej gule.
Od subjektov verejného sektora, osobitne obcí, takéto účinky stratégia CLLD predpokladá
najmä od spolupráce medzi jednotlivými aktérmi na miestnej, resp. regionálnej úrovni pri
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využívaní vlastných skúseností, spájaní síl a zdrojov pre vytvorenie a zavedenie prvkov
inovatívnej správy a rozvoja územia a to aj prostredníctvom využívania IKT. Jej
predpokladanou súčasťou je vytváranie predpokladov pre aktívne zapájanie miestnych
záujmových skupín do rozhodovania o smerovaní obce a mikroregiónu, vrátane tých ktoré
doteraz stáli bokom od verejného života (napr. inovatívny prístup aj pri integrácii
marginalizovanej rómskej komunity (MRK), najmä cez nové prvky osvety, podpory
vzdelávania a miestnej kultúry Rómov).
Stratégia predpokladá významný prínos inovácií od spolupráce a zdieľania informácií,
skúseností a dobrej praxe s ostatnými MAS v rámci SR a EÚ, ktorej integrálnou súčasťou
bude aj propagácia územia Dolného Záhoria (web stránka MAS, vlastná sociálna sieť
SocialCast/VMware, ktorá bola spustená už počas prípravy stratégie CLLD, aktívna činnosť
v rámci Národnej siete rozvoja vidieka, Regionálna organizácia cestovného ruchu, portál
eZáhorie a ďalšie).
MAS Dolné Záhorie vyvinie maximálne úsilie pri hľadaní a zavádzaní inovatívnych riešení
animácie a propagácie územia smerom navonok i do vnútra, s cieľom posilnenia identity
a spolupatričnosti jej obyvateľov. V tomto úsilí bude kľúčové efektívne využitie animácie
územia cez podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie a najmä 19.3
Príprava a vykonávanie činností spolupráce MAS, ktoré v uplynulom období 2007-2013
priniesli mnoho inšpiratívnych a kreatívnych nápadov, transferov cenných skúseností
a overenej dobrej praxe.
Rámec týchto opatrení budú synergicky rozvíjať cielene pripravované projekty cezhraničnej
spolupráce s Rakúskom a ČR (Interreg V-A), ktoré sú v území dlhodobo implementované a
veľmi obľúbené.
Vo svojom úsilí o budovanie identity a propagáciu územia bude MAS hľadať ďalšie spôsoby
spojenia záujmov a konkrétnej spolupráce s miestnymi základnými a strednými školami
a inštitúciami v území MAS, ako aj externými vedecko-výskumnými inštitúciami, pre
sofistikovanejšie a kreatívnejšie využitie miestnych zdrojov, ich potenciálu ako aj hlbšie
poznanie vlastného územia.
V rámci realizovaného brainstormingového prieskumu členovia OZ Dolné Záhorie
vygenerovali viacero podnetných odpovedí a nových pohľadov na problémy a príležitosti,
ktoré okrem iného majú potenciál priniesť dôležité sociálne inovácie a dlhodobé a udržateľné
riešenia. Tieto boli zohľadnené pri tvorbe strategického rámca stratégie CLLD, najmä pri
výbere konkrétnych opatrení a ich väzbe na inovačný potenciál budúcich projektov a
beneficientov pomoci. Každá z hlavných cieľových skupín má potenciál priniesť vlastné
inovácie, medzi ktoré patria napr.:
Pre cieľovú skupinu obce a verejný sektor (v rámci aktivít š.c. 5.1.2 a op. 7.2, 7.4, 7.5, 19.3,
19.4):
✓ Budovanie alebo obnova náučných chodníkov pre lepšie spoznávanie blízkeho aj
vzdialenejšieho okolia, podpora učenia a zážitkov v podnetnom prostredí.
✓ Organizovanie vzdelávacích a animačných aktivít a pilotných projektov zameraných
nielen na kľúčové oblasti integrovaného rozvoja vidieka, ale aj na znižovanie prejavov
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sociálneho napätia, extrémizmu, rasizmu, xenofóbie, alebo všeobecné vedomosti/
zručnosti, napr. podpora finančnej a IT gramotnosti mládeže a seniorov.
✓ Investície do športových indoorových a outdoorových zariadení (futbal, pozemný
hokej, stolný tenis, plávanie, korčuľovanie a i.) podporujúce zdravý životný štýl,
súťaživosť, pevnú vôľu a prirodzenú korekciu temperamentného správania mládeže
vrátane MRK.
✓ Integrácia a začleňovanie Rómov do spoločnosti. Obce s vyšším podielom rómskeho
obyvateľstva v území MAS majú viacročné skúsenosti s takmer nefunkčným štátnym
systémom integrácie a v prípade získania zdrojov majú pripravené nové návrhy riešenia
na komunitnej báze. Ide najmä o budovanie komunitných centier kde by sa Rómovia
(napríklad mládež, matky, seniori) stretávali a vymieňali si skúsenosti so
zainteresovanými miestnymi aktivistami/ OZ a integrovali sa tak prirodzeným spôsobom
komunity obce. Dospelí by tu s deťmi rozvíjali napr. rómsku kultúru – tance, piesne, šport
a pod. Starší by tak v lepších a viac podnetných podmienkach obecných zariadení dostali
väčší priestor na odovzdávanie skúseností mladšej generácii.
✓ V bezprostrednej blízkosti najväčšej rómskej osady na Záhorí, v Plaveckom Štvrtku
plánuje miestne OZ Francesco vybudovať komunitné centrum s názvom BUNKY, ktoré
bude slúžiť na nasledovné aktivity pre MRK:
- Rodinné centrum určené pre matky, rodičov a príbuzných podporujúce nácvik
rodičovských zručnosti, sprostredkujúce osvetu k správnej životospráve detí, výchove
k manželstvu, stabilnému partnerstvu, rodičovstvu, zodpovednému sexuálnemu
správaniu.
- Pravidelné každodenné doučovanie detí prvého aj druhého stupňa ZŠ, vo vybraných
prípadoch aj z iných typov škôl (špeciálnych, učilíšť a pod.), ktoré by sa realizovalo v
popoludňajších hodinách. Doučovanie bude prebiehať motivačnou formou, ktorá je
založené na odmene za vykonané úlohy prostredníctvom bodov (zástupných peňazí),
za ktoré si deti vo vybraných termínom môžu nakupovať potrebné veci na burze
zriadenej za týmto účelom. Program doučovania bude zameraný na prekonávanie
bariér vo vzdelávaní detí (chýbajúce podmienky na domácu prípravu, nedostatok
podnetov na osobný rozvoj, nízke vzdelanie rodičov a v niektorých prípadoch ich
neschopnosť pomôcť deťom s prípravou do školy a zvyšovanie ich záujmu o školské
výsledky detí.) Doučovanie plánujeme realizovať na princípe spolupráce so školou,
teda prepojenia našej snahy a snahy a pôsobenia učiteľských autorít.
-

Herne pre deti a mládež rôznych vekových skupín zamerané na športové vyžite,
súťaženie, stretnutie sa a na zmysluplné trávenie voľného času.

-

Výtvarné dielne zamerané na podporu spontánneho výtvarného prejavu a kreativity
detí.

-

Hudobné herne podporujúce prirodzený hudobný talent Rómov, hudobné vystúpenia
pre miestnu komunitu, spevácky zbor.

-

Športové aktivity a výlety detí do okolia, aby spoznali a získali pozitívne zážitky
z podnetného prostredia mimo rómskych osád. Osvetové aktivity a podpora
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dobrovoľníckej činnosti prostredníctvom spolupráce s vybranými univerzitami,
vysokými a strednými školami so snahou získavať pre naše služby dobrovoľníkov z
radov študentov sociálnej práce, pedagogiky a príbuzných smerov, ktorí majú záujem
prispieť vlastnou prácou k činnosti centra. Ponukou pre študentov a absolventov bude
potvrdenie o absolvovaní praxe v komunitnom centre.
✓ Nastavenie výberových kritérií zvýhodňujúce projekty s väzbou alebo zapojením
rómskej komunity a podpora informovanosti o prínosoch a dôležitosti inkluzívneho
vzdelávania. MAS bude iniciovať a zapájať sa do projektov a mediálnych aktivít,
zameraných na zmenu postojov voči znevýhodneným žiakom (špecificky rómskym),
s cieľom eliminovať pro-segregačné a extrémistické tlaky.
✓ Participatívne prideľovanie rozpočtových zdrojov obcí – obec vyčlení balík peňazí z
rozpočtu a nechá rôzne cieľové skupiny (napr. dôchodcov, mamičky, klub záhradkárov,
mládež a pod.) aby sa zapojili do návrhu investičnej aktivity, ktorá bude zameraná na
rozvoj danej komunity, prípadne časti obce. Komisia vyberie najlepší projekt (dobré je
keď sa podarí o ňom diskutovať aj verejne – internet, stretnutia a pod.) a na ten projekt sa
použijú vyčlenené finančné prostriedky – podarí sa tak investovať do reálnych potrieb
občanov = nápad na investíciu zdola. V odôvodnených prípadoch významnejších
sociálnych inovácií sa môže následne využiť pákový efekt na získanie ďalších zdrojov a
rozšírenie týchto inovácií v rámci širšieho územia.
✓ Inovácie budú podporené multiplikačnými účinkami realizovaných projektov
a prejavmi partnerstva zacieleného na zmeny, ktoré chce komunita dosiahnuť. Keď
komunity uvidia, že v niektorejj z nich sa dejú pozitívne zmeny a sú na ne dostupné
finančné prostriedky, zapoja sa ďalšie pričom prebehne aj verejná diskusia. Verejné
prerokovania dokážu niekedy zapojiť aj celú obec, alebo širšie územie čo buduje sociálne
partnerstvo a identitu.
Pre cieľovú skupinu neverejný sektor:
Keďže rozvoj podnikania a zamestnanosti je najvyššou prioritou predloženej stratégie, táto
poskytuje najväčší priestor a veľkú časť rozpočtu na podporu a mobilizáciu miestnych
podnikateľov, ich zväzov a združení. Osobitný dôraz stratégie je kladený na vytvorenie
stimulačného podporného prostredia pre tradičné sektory vidieckej ekonomiky
(poľnohospodárstvo, spracovanie produktov, lesníctvo, akvakultúra, vidiecky turizmus,
miestne služby, remeselná výroba a pod.), v rámci ktorých budú zvýhodnené inovatívne
projekty. Pôjde najmä o opatrenia PRV (4.1, 4.2, 6.1, 6.4, 8.5) a nadväzujúce doplnkové
aktivity š.c. 5.1.1 IROP (zakladanie a podpora mikro a malých podnikov, sieťovanie na
úrovni miestnej ekonomiky, výmena skúseností a podpora marketingových aktivít) a tiež
aktivity š.c. 5.1.2 výstavba a obnova mestských trhových priestorov. Podporené projekty
prispejú k tomu, aby sa väčšina príležitostí identifikovaných vo SWOT mohla stať realitou.
Vzhľadom na výsledky prieskumu záujmu oprávnených subjektov MAS očakáva, že inovácie
budú ťažiskovo zahŕňať nové výrobky a služby. Nad rámec tradičných opatrení rozvoja
vidieka je významnou inováciou podpora začínajúcich mladých farmárov, ale aj nové
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prístupy medzi-sektorovej spolupráce, integrácie a sieťovania (napr. napojenie op. 6.4 na
miestnu poľnohospodársku produkciu a gastronómiu, ekológiu op. 7.5 a 8.5 a pod.).
Z predkladaných projektov bude MAS preferovať aktivity, ktoré v podmienkach nášho
partnerstva považujeme za inovatívne, ako napr. originalita a výnimočnosť projektu, využitie
miestnych zdrojov, zapojenie miestnych ľudí a subjektov, súčinnosť projektu s inými
aktivitami obce/mikroregiónu, spoločná propagácia projektov. Týmto stratégia inovatívnym
spôsobom prispeje k tvorbe, resp. zachovaniu pracovných miest v cieľovom území.
Od cieľovej skupiny poľnohospodárov a spracovateľov potravín sa očakávajú riešenia, ktoré
podporia v území dostupnosť čerstvých miestnych produktov, tradičných i nových
výrobkov, ako zelenina, ovocie, výrobky z ovčieho/ kozieho mlieka, hydina, mäso a mäsové
výrobky, divina a ďalšie, ako aj diverzifikácia činností smerom k vidieckemu cestovnému
ruchu a agroturistike. Dôležitým inovatívnym prvkom stratégie bude popularizácia a podpora
záujmu o hospodárenie na pôde, cielená informačná kampaň MAS smerovaná k predmetnej
cieľovej skupine, sprostredkovanie kontaktov a podpora budovania spolupráce medzi rôznymi
subjektmi a odvetviami potravinového reťazca, podpora realizácie pilotných projektov, napr.
spoločných predajných miest, resp. farmárskych tržníc na predaj miestnych potravín
a produktov (op.4.1 aj š.c.5.1.2).
Od cieľovej skupiny lesníkov sa očakávajú najmä nové prístupy v správe lesného fondu
priateľské k užívateľom, ochrana biodiverzity lesov a priľahlých biotopov, osveta o prevencii
pred požiarmi, podpora verejno-prospešných a relaxačných funkcií lesa v prepojení na lesnú
turistiku, cykloturistiku a ďalšie.
Od cieľovej skupiny nepoľnohospodárskych mikro a malých podnikateľských subjektov je
predpoklad ich oživenia, modernizácie, integrácie a užšej spolupráce za účelom poskytovania
kvalitných a inovatívnych služieb najmä v oblasti turistiky a cestovného ruchu, stravovania,
ubytovania a relaxácie pre obyvateľov a návštevníkov územia, ako aj suvenírov a
inovatívnych výrobkov bežnej spotreby. V tomto kontexte MAS a jej stratégia reaguje na
nový výzvy v oblasti rozvoja striebornej ekonomiky, ktorej ťahúňom budú aj podporené
služby pre seniorov rozširujúce ich možnosti zábavy, relaxácie a aktívneho trávenia voľného
času v území Dolného Záhoria. Nové projekty zamerané na začleňovanie seniorov a zlepšenie
kvality ich života si budú vyžadovať inovatívne riešenia a spoluprácu na všetkých úrovniach.
Úspešné inovatívne nápady a projekty budú analyzované, zdokumentované a využité na
publicitu v tlačenej alebo elektronickej forme na web stránke MAS, Národnej siete rozvoja
vidieka a ďalších sietí na regionálnej a vnútroštátnej úrovni, prípadne úrovni EÚ.
Takmer neodmysliteľným pri inováciách je zavádzanie IKT, ktoré stratégia CLLD podporí
predovšetkým ako súčasť projektov modernizácie výrobných prevádzok poľnohospodárov,
spracovateľov, lesných hospodárov, ale aj v rámci projektov modernizácie služieb a
vybavenia obcí, kultúrnych a vzdelávacích zariadení a pod. (op. 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5
a š.č. 5.1.1 – napr. obstaraný nový hmotný majetok a š.c. 5.1.2. – napr. modernizované učebne
a komunitné centrá).
Významné bude uplatnenie IKT (informačných systémov, počítačových a mobilných
aplikácií) v oblasti podpory marketingu, sprievodcovstva, informovanosti a publicity o
vybraných bodov záujmu v území MAS nielen pre obyvateľov, ale aj pre turistov
a návštevníkov Dolného Záhoria (podpora cestovného ruchu).
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Podporovaním zamýšľaného komunitného spôsobu spravovania územia MAS nájde veľké
uplatnenie vytváranie počítačových a mobilných aplikácií na on-line zdieľanie informácií
obyvateľmi, umožňujúcich verejné prerokovávanie a pripomienkovanie návrhov a pod. (napr.
web stránka MAS, vlastná sociálna sieť a pod.).

5. Implementačný rámec
5.1 Popis riadiaceho a implementačného procesu
5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS
MAS Dolné Záhorie bude plniť všetky úlohy vyplývajúce čl. 34, ods. 3 Nariadenia (EÚ) č.
1303/2013 a Systému riadenia CLLD 2014-2020.
Pre správnu implementáciu nástroja CLLD bude vytvorená nasledovná štruktúra orgánov
MAS:
•
•
•
•
•
•

Najvyšší orgán
Výkonný orgán
Výberová komisia
Monitorovací výbor
Štatutárny orgán
Kontrolný orgán

Organizačná štruktúra MAS je znázornená v Prílohe 7.
Do termínu podania ŽoSS neboli identifikovaní Manažér MAS a zamestnanci kancelárie
MAS, preto nižšie uvádzame požadované kvalifikačné predpoklady a spôsob ich overenia.
Personálne obsadenie orgánov MAS je uvedené v Personálnej matici MAS (viď Príloha č. 8).
Stanovenie právomocí a povinností jednotlivých orgánov MAS, spôsob ich voľby, výberu
jednotlivých zástupcov a spôsob zastupovania a delegovania je popísaný v aktualizovaných
stanovách MAS (Dodatok č. 4) a v Internom vykonávacom predpise MAS, ktoré tvoria súčasť
implementačného rámca stratégie (viď Príloha č.9).
V rámci nasledujúceho popisu orgánov uvádzame hlavné povinnosti a kvalifikačné
požiadavky pre obsadenie orgánov MAS a pracovných pozícií.
Štruktúra orgánov MAS Dolné Záhorie a ich právomoci
1) Najvyšší orgán združenia je tvorený zo všetkých členov združenia a vykonáva
Najvyšší
najmä nasledovné činnosti:
orgán
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;
schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;
volí a odvoláva členov výkonného orgánu, a kontrolný orgán;
schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán OZ;
schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu;
rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením
alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku
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Výkonný
orgán

1)

2)

3)

4)

Výberová
komisia

1)

občianskeho združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym
združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod
MAS, občianske združenie je povinné vrátiť čerpané finančné
prostriedky z EPFRV resp. EFRR;
h) a iné stanovené v stratégii CLLD.
Výkonný orgán má 7 členov a za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu
orgánu. Vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými riadiacimi
smernicami MAS. V rámci svojich kompetencií vykonáva najmä nasledovné
činnosti:
a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho
orgánu;
b) volí spomedzi seba a odvoláva predsedu
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu
a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;
d) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej
aktualizáciu;
e) zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MAS;
f) navrhuje a menuje manažéra MAS;
g) zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým
žiadostiam o NFP;
h) vedie zoznam hodnotiteľov;
i) vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru;
j) volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;
k) pripravuje interné riadiace smernice MAS
l) schvaľuje výzvu na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr;
m) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie ŽoNFP/ ŽoPr;
n) schvaľuje harmonogram výziev a iné stanovené v stratégii CLLD.
Výkonný orgán zriadi kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných
prostriedkov a na riadenie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. Na čele
kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. Manažér MAS
je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného orgánu s hlasom poradným.
Kancelária bude pracovať na základe špecificky vypracovaného pracovného a
organizačného poriadku schváleného Výkonným orgánom. Administratívu a
realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu byť
členmi len najvyššieho orgánu.
Kvalifikačné predpoklady členov výkonného orgánu a zamestnancov
kancelárie MAS budú zodpovedať nasledovným kritériám:
- minimálne 1/3 členov disponuje min. 5 ročnými skúsenosťami v oblasti
poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva, rozvoja vidieka,
regionálneho rozvoja a pod.
Jednotliví členovia sa počas fungovania MAS môžu meniť pod podmienkou,
že budú zachované uvedené kritéria. Dosiahnuté vzdelanie a odborná prax sa
overuje predložením profesijného životopisu, príp. dokladmi o vzdelaní
a ďalšími relevantnými certifikátmi.
Výberová komisia MAS vykonáva výber ŽoNFP/ ŽoPr podľa poradia ich
prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory.
Za týmto účelom vykonáva výberová komisia vykonáva nasledovné činnosti:
a) zabezpečuje proces hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr;
b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve;
c) prideľuje body jednotlivým ŽoNFP/ ŽoPr na základe výsledkov odborného
hodnotenia a zoradí projektové ŽoNFP/ŽoPr podľa bodového hodnotenia;
d) vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr, berúc do úvahy ustanovenia príslušných
kapitol platného Systému riadenia CLLD;
e) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP na financovanie
z PRV, resp. ŽoPr na financovanie z IROP;
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g) vypracuje Protokol o výbere ŽoNFP/ŽoPr;
i) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr.

Monitorovací
výbor MAS

Štatutárny
orgán MAS/
predseda

2) Zloženie jej členov musí odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č.
1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí
o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy.
3) Výberová komisia má minimálne sedem členov. Počet jej členov musí byť
vždy nepárny.
4) Výberovú komisiu volí výkonný orgán 2/3 väčšinou hlasov. MAS pre každú
výzvu okrem riadnych členov vymenuje náhradníkov.
5) Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS, vykonávané
činnosti, spôsob nahradenia člena komisie je popísaný v Internom
vykonávacom predpise MAS. Do Výberovej komisie MAS budú prednostne
navrhovaní kandidáti, ktorí majú preukázateľné skúsenosti so spracovaním
alebo realizáciou minimálne jedného relevantného projektu, výhodou budú
skúsenosti s hodnotením projektov. Pri výbere kandidátov sa bude prihliadať aj
na obsahové zameranie výzvy, pri ktorom bude výhodou pôsobenie
navrhnutého kandidáta v danej oblasti.
6) Výberová komisia okrem iných činností overuje aj administratívnu kontrolu
ŽoNFP, resp. projektových zámerov v zmysle nadradenej dokumentácie RO
a PPA.
7) Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude
stanovená jedna výberová komisia.
8) Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú
výzvu, pričom jednotlivý členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy
môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou
môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými
dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho
dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.
9) Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom
orgáne, kontrolnom orgáne a monitorovacom výbore združenia.
1) Monitorovací výbor (MV) MAS je orgánom, ktorý vykonáva najmä
vyhodnotenie výstupov a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov
v rámci stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva správy o implementácii
stratégie, správy o monitoringu a pod. v zmysle ustanovení relevantných
kapitol Systému riadenia CLLD.
2) Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti.
Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu
Výkonným orgánom.
3) MV okrem iného monitoruje a vyhodnocuje vyhlásené výzvy.
4) Členstvo v monitorovacom výbore MAS je nezlučiteľné s členstvom vo
výkonnom orgáne združenia.
1) Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý vystupuje v mene MAS
navonok a podpisuje zmluvy.
2) Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere
Projektových zámerov/ ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020.
3) Vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere Žiadostí
o príspevok (ŽoPr) realizátora stratégie z IROP.
4) Predseda MAS musí mať zodpovedajúce osobnostné a kvalifikačné
predpoklady pre výkon funkcie:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské
vzdelanie a viac ako 5 rokov praxe v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva,
potravinárstva, rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja a pod.
5) Predsedu MAS v zmysle stanov OZ volí a odvoláva výkonný orgán.
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Kontrolný
orgán

Kancelária
MAS

Tematické
pracovné
skupiny

6) Aktuálne je riadne zvoleným predsedom Ing. Adrián Pernecký, starosta obce
Malé Leváre.
1) Kontrolný orgán vykonáva najmä nasledovné činnosti:
a) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu
orgánu;
b) členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch OZ,
okrem členstva v najvyššom orgáne;
c) kontroluje hospodárenie OZ, upozorňuje príslušné orgány MAS na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
d) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
1)
Na čele kancelárie MAS je manažér MAS, ktorý vykonáva najmä formálnu
kontrolu výziev, prijatých ŽoNFP/ŽoPr, registruje ŽoNFP, poskytuje
informácie konečným prijímateľom, zabezpečuje zber informácií a
ukazovateľov pre monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti
MAS.
2)
Manažér MAS musí spĺňať min. nasledovné kvalifikačné predpoklady:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a minimálne 3 roky praxe
alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a minimálne 2
roky praxe na zodpovedajúcej manažérskej pozícií (riadiaca a/alebo
rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia) alebo 2 roky praxe v oblasti
projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo
fondov EÚ.
3)
Okrem manažéra budú v kancelárii MAS pracovať ďalší min. 2 výkonní
pracovníci, z ktorých jeden bude pokrývať aj úlohy účtovníka.
4)
Výkonní pracovníci MAS zabezpečujú každodennú prevádzku a
administratívnu činnosť MAS podľa pokynov manažéra MAS, resp.
výkonného orgánu. Okrem zabezpečovania procesov implementácie stratégie
CLLD, vedú príslušnú dokumentáciu v zmysle aktuálneho Systému riadenia
CLLD,
pripravujú podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých
orgánov, vedú evidenciu všetkých implementačných dokumentov stratégie
CLLD a pod.
5)
Kvalifikačné predpoklady pre administratívnych pracovníkov MAS:
minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
6)
Účtovník MAS zabezpečuje účtovnú evidenciu, hospodárenie s finančnými
prostriedkami a majetkom MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej
evidencie.
7)
Kvalifikačné predpoklady pre účtovníka MAS: stredoškolské vzdelanie
s maturitou a viac ako 3 roky praxe s vedením účtovníctva vo verejnom
sektore, alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a viac ako 2 roky
praxe s vedením účtovníctva vo verejnom sektore.
1)
Nad rámec povinných orgánov, budú ako poradné orgány v rámci partnerstva
MAS pôsobiť dobrovoľné Tematické pracovné skupiny, ktoré sa
sformovali počas prípravy stratégie CLLD, zložené prevažne z aktivistov
z územia MAS, ktoré budú v prípade potreby poskytovať odborné zázemie
pre kľúčové úlohy a rozhodnutia výkonného orgánu a manažéra MAS. Pôjde
min. o nasledovné pracovné skupiny:
- Pracovná skupina pre pôdohospodárstvo
- Pracovná skupina pre lokálnu infraštruktúru a služby
- Pracovná skupina pre vzdelávanie, kultúru a sociálne veci
2)
Výkonný orgán MAS zaručí, že nadpolovičná väčšina členov pracovných
skupín bude mať adekvátne vzdelanie (vysokoškolské, alebo úplné
stredoškolské s maturitou) a min. 5 ročné skúsenosti v príslušnej oblasti
odborného záberu skupiny.
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Spôsob propagácie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
Kancelária MAS na začiatku svojej činnosti vytvorí vlastnú web stránku, na ktorej bude
pravidelne zverejňovať výzvy, usmernenia, prijaté ŽoNFP, žiadosti o platbu, výročné
monitorovacie správy a všetky relevantné informácie týkajúce sa implementácie stratégie
CLLD. Na stránke bude zverejnená aj kompletná integrovaná stratégia a kontakty.
V rámci propagácie činnosti OZ a MAS budú zverejňované aktuality z územia, realizované
projekty, pozvánky na akcie konané združením alebo členmi združenia, školenia, semináre a
konferencie, informačné dni, výstupy z jednotlivých podujatí formou fotogalérie a písaného
textu.
Činnosť MAS a OZ bude propagovaná v regionálnych médiách (články, rozhovory) a v
občasníku, ktorý bude vydávať MAS. Na svoju propagáciu sa bude MAS zúčastňovať
veľtrhov a výstav zameraných na rozvoj vidieckych oblastí.
MAS a OZ bude organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia pre verejnosť.
Konzultácie s konečnými prijímateľmi - predkladateľmi projektov (poradenstvo)
Konzultácie s konečnými prijímateľmi žiadostí o nenávratný finančný príspevok budú
vykonávané na viacerých úrovniach.
a/ Manažér MAS zabezpečí pre konečných prijímateľov- predkladateľov projektov:
• informácie a odpovede na otázky, osobne v kancelárii MAS, elektronicky, písomne
alebo telefonicky,
• informačný deň v rámci každej vyhlásenej výzvy.
b/ MAS bude na informačné dni pozývať odborníkov a hostí ako lektorov (napr. PPA, RO,
NSRV a pod.)
c/ Žiadatelia budú môcť požadovať informácie na základe zákona o slobodnom prístupe k
informáciám týkajúce sa otázok súvisiacich s PRV alebo IROP aj priamo od príslušných
riadiacich orgánov a PPA.
5.1.2. Implementačný proces
Implementačný proces je popísaný v nasledovných 3 rovinách (zvlášť pre PRV a zvlášť pre
IROP):
a) postup vyhlásenia výzvy MAS,
b) postupy hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr,
c) postupy výberu ŽoNFP/ŽoPr.
A. Žiadosti podporované v rámci PRV
a) Postup vyhlásenia výzvy MAS
Žiadateľ podáva ŽoNFP príslušnej MAS na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie
ŽoNFP, ktorú MAS vyhlási zverejnením na webovom sídle PPA a tiež na vlastnom webovom
sídle.
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MAS bude pri vyhlasovaní výziev postupovať podľa v danom čase aktuálneho Systému
riadenia CLLD a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa, tak, aby boli dodržané všetky povinné
náležitosti uvedené v kapitole 9.1 Systému riadenia CLLD. Výkonný orgán MAS rozhodne
podľa vopred pripraveného Harmonogramu výziev (min. na 1 kalendárny rok vopred) o
vyhlásení výziev na predkladanie ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia Stratégie CLLD. Následne
predseda MAS ako štatutárny orgán podpíše Oznámenie o zverejnení výzvy a odovzdá ho
manažérovi MAS.
MAS zverejní prvú a následné výzvy na predkladanie ŽoNFP v termínoch určených
v Harmonograme výziev. Harmonogram výziev bude zodpovedať podmienkam určeným v
nadradených dokumentoch a usmerneniach príslušných RO, resp. PPA a MAS ho zverejní na
svojom webovom sídle. Harmonogram výziev predloží MAS na PPA, elektronicky na adresu
mas@apa.sk.
Výzva môže mať formu uzavretej výzvy, ktorá je charakterizovaná presným určením dátumu
jej vyhlásenia a dátumu jej uzavretia (min. 30 pracovných dní), alebo otvorenej výzvy, ktorej
dĺžka trvania je závislá na disponibilných finančných prostriedkoch.
MAS pripraví všetky výzvy tak, aby obsahovali všetky povinné náležitosti uvedené v kapitole
9.1 Systému riadenia CLLD.
Zmeny a prípadné zrušenia výzvy sa budú riadiť podľa kapitoly 9.4 Systému riadenia CLLD.
Základný vzor formulára ŽoNFP pre všetky MAS vydáva PPA. Neoddeliteľnou súčasťou
ŽoNFP sú povinné prílohy. Obsah a rozsah ŽoNFP a jej príloh MAS nastaví tak, aby mala k
dispozícii všetky potrebné informácie a dokumenty, na základe ktorých je možné posúdiť
splnenie podmienok poskytnutia príspevku definovaných vo výzve.
MAS zašle najneskôr 15 pracovných dní pred zverejnením výzvy návrh znenia výzvy, vrátane
relevantných dokumentov na posúdenie PPA, prípadne s odkazom na zverejnenie
relevantných dokumentov na webovom sídle PPA. MAS bude vyhlasovať výzvy v súlade s
indikatívnym Harmonogramom výziev.
MAS sa môže v určitých prípadoch v závislosti od charakteru projektov, ktorých sa bude
výzva týkať, rozhodnúť či výber projektov zabezpečí prostredníctvom dvoch výberových kôl
(výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva na predkladanie ŽoNFP).
Spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti
1. MAS vyhlási výzvu na predkladanie projektových zámerov alebo ŽoNFP zverejnením
na webovom sídle PPA pre projekty financované z EPFRV.
2. MAS elektronicky zašle sken štatutárnym orgánom MAS podpísanej výzvy na
predkladanie projektových zámerov alebo ŽoNFP na mas@apa.sk. PPA zabezpečí
zverejnenie výzvy na predkladanie projektových zámerov alebo ŽoNFP na svojom
webovom sídle najneskôr do 3 pracovných dní po doručení výzvy od MAS.
3. Za oficiálne zverejnenie s právnymi účinkami (možnosť podať projektový zámer alebo
ŽoNFP) sa považuje zverejnenie na webovom sídle PPA.
Manažér MAS zverejní Oznámenie o zverejnení výzvy nasledovným spôsobom:
• zverejnením na web stránke MAS,
• na viditeľnom a voľne prístupnom mieste (verejné informačné tabule obcí),
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• oznamom vo verejných rozhlasoch jednotlivých obcí,
• oznamom v regionálnych médiách.
Výberové kolo pre príjem ŽoNFP začína termínom uvedeným vo Výzve a končí posledným
dňom prijímania ŽoNFP uvedeným v rámci danej Výzvy pre príslušné opatrenie.
b) Postupy hodnotenia ŽoNFP
Hodnotiace kritériá Žiadostí o NFP (bodovacie kritériá)
Hodnotiace kritériá ŽoNFP MAS definuje na základe analytických zistení a poznania situácie
v území, v súlade s kapitolou 9.2 Systému riadenia CLLD/Leader. Návrh vypracovaných
hodnotiacich kritérií je samostatnou prílohou stratégie CLLD Dolné Záhorie.
MAS spolu s hodnotiacimi kritériami definuje aj rozlišovacie kritériá, ktoré slúžia na určenie
poradia v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými ŽoNFP v odbornom
hodnotení.
Výberové kritériá Žiadostí o NFP
MAS si zvolila overiteľné výberové kritériá, ktoré budú prispievať ku konečným výsledkom
napĺňania stratégie CLLD, ako aj k jasnej identifikácii konečných prijímateľov projektov.
Tieto sú definované v zmysle kapitoly 9.3 Systému riadenia CLLD/Leader.
Administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov
Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP (projekt) v termíne uvedenom
vo vyhlásenej Výzve.
ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia sa predkladajú osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude
zverejnené na internetovej stránke MAS a tiež stránkach riadiacich orgánov, resp. PPA., spolu
so stanovenými povinnými prílohami.
MAS bude prijímať ŽoNFP v pracovných dňoch, v pondelok až štvrtok v čase od 8:00 do
15:00 h, v piatok od 8:00 do 12:00 h v kancelárii MAS.
Po doručení ŽoNFP MAS posúdi splnenie podmienky doručenia ŽoNFP riadne, včas a vo
forme určenej vo výzve. ŽoNFP je oprávnená len v prípade, že je doručená vo forme určenej
MAS, ak je doručená v písomnej podobe spôsobom a v termíne uvedenom vo výzve na
predkladanie ŽoNFP.
Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je konečný prijímateľ - predkladateľ projektu povinný
predložiť sú špecifikované v kapitole 9.5.2 Systému riadenia CLLD/Leader.
V prípade, že ŽoNFP nebola doručená riadne, v predpísanej lehote a/alebo ŽoNFP nebola
doručená v určenej forme, MAS vypracuje návrh Rozhodnutia o zastavení konania v zmysle
Zák. č. 292/2014 Z.z., §20, ods. 1 písm. c).
Po overení splnenia podmienok predložiť ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme MAS
zaregistruje ŽoNFP a vykoná overenie ostatných podmienok poskytnutia príspevku. Overenie
podmienok predloženia ŽoNFP MAS zaznamená v kontrolnom liste. Po zaregistrovaní
ŽoNFP MAS vystaví žiadateľovi Potvrdenie o registrácii žiadosti.
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V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku, ktorých overenie je súčasťou
administratívneho overenia, je ŽoNFP postúpená na odborné hodnotenie.
Pri všetkých ostatných procesných úkonoch ohľadne ŽoNFP bude MAS postupovať v súlade
s príslušnými kapitolami Systému riadenia CLLD/Leader:
9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7

Kontrola formálnej správnosti Žiadosti o NFP
Kontrola vecnej správnosti Žiadosti o NFP
Kontrola oprávnenosti výdavkov
Odborné hodnotenie Žiadosti o NFP, priradenie k prioritnej/fokusovej oblasti
Uplatnenie hodnotiacich kritérií

c) Postupy výberu Žiadostí o NFP
Aplikáciou výberových kritérií pre výber projektov, ktorých súčasťou sú rozlišovacie kritéria
výberová komisia stanoví poradie ŽoNFP, ktoré je vytvorené od najvyššie umiestnenej
ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre poskytnutie príspevku po najnižšie umiestnenú
ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre poskytnutie príspevku.
Výberová komisia zaznamená proces aplikácie výberových kritérií v písomnej podobe a po
ukončení procesu výberu ŽoNFP vypracuje Protokol o výbere ŽoNFP, v ktorom navrhne
jednotlivé ŽoNFP na vydanie rozhodnutia (rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP,
rozhodnutie o zastavení konania). Protokol o výbere ŽoNFP spolu so všetkými predloženými
ŽoNFP v rámci výzvy MAS predloží na PPA spôsobom a v termíne stanovenom v kapitole
9.6 Systému riadenia CLLD.
Výberová komisia vykonáva v rámci výberu projektov činnosti uvedené v ods. 1 kapitoly
6.1.4.3.
Príjem a registrácia Žiadosti o NFP na PPA
PPA zabezpečí príjem posúdených ŽoNFP vrátane protokolu o výbere ŽoNFP z MAS.
Následne realizuje ostatné procesné úkony popísané v kapitole 9.7 Systému riadenia CLLD,
najmä kontrolu formálnej správnosti, vecnej správnosti a odborné hodnotenie ŽoNFP.
Zmluva o poskytnutí NFP
Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka. Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím
účinnosti zmluvy.
Poskytovateľ pri vypracovávaní vzorových návrhov zmlúv o poskytnutí NFP vychádza najmä
z relevantných ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a SR,
relevantných ustanovení PRV 2014 - 2020 a SFR EPFRV 2014 - 2020, relevantných
ustanovení príslušných schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis, príslušných výziev
na predkladanie ŽoNFP a ďalších relevantných riadiacich dokumentov. Poskytovateľ pri
vypracovávaní vzorových návrhov zmlúv o poskytnutí NFP dodrží princíp rovnakého
zaobchádzania a nediskriminácie.
Pri všetkých náležitostiach a ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP, povinnostiach
zmluvných strán, zmenách zmluvy a spôsoboch jej ukončenia bude MAS postupovať
v zmysle kapitol 9.8 a 9.9 Systému riadenia CLLD.
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B. Žiadosti podporované v rámci IROP
a) Postup vyhlásenia výzvy MAS na predkladanie ŽoPr
MAS vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, ktorý zostavuje na
obdobie minimálne jedného kalendárneho roka (obdobie od marca roku ,,n“ po február roku
,,n+1“). MAS zverejňuje harmonogram výziev na svojom webovom sídle a zodpovedá za
jeho aktuálnosť.
Pri príprave výzvy a relevantných dokumentov je MAS povinná sa riadiť vzormi formulárov a
metodickými pokynmi RO pre IROP.
Pred vyhlásením výzvy je MAS povinná skontrolovať správnosť a kompletnosť výzvy. Výzvu
vyhlási jej zverejnením na svojom webovom sídle až po jej odsúhlasení zo strany RO pre
IROP.
Výzva môže mať iba formu otvorenej výzvy, ktorej dĺžka trvania je závislá na disponibilných
finančných prostriedkoch. MAS na prípravu výzvy použije vzorový jednotný formulár výzvy,
ktorý vydáva RO pre IROP. MAS bude dodržiavať podrobný postup pri vyhlásení výzvy tak
ako je uvedený v kapitole 11.2 Systému riadenia CLLD.
MAS na zvýšenie informovanosti bude šíriť informovanosť o zverejnenej výzve aj ďalšími
uvedenými informačnými kanálmi v území.
V odôvodnených prípadoch bude MAS pri zmenách alebo zrušení výzvy postupovať zhodne
s ustanoveniami kapitoly 11.3 Systému riadenia CLLD. MAS je oprávnená zrušiť výzvu do
doby, kým nie je vyčerpaná jej alokácia.
b) Postupy hodnotenia ŽoPr
MAS vypracuje hodnotiace kritéria ŽoPr, ktoré schváli výberová komisia zriadená gestorom
CLLD. MAS definuje hodnotiace kritériá ŽoPr, v závislosti od charakteru podporovaných
projektov v nadväznosti na hodnotiace princípy uvedené pri jednotlivých opatreniach IROP
vo výzve na
predkladanie ŽoPr, pričom zadefinovanými hodnotiacimi kritériami musia byť overené
minimálne nasledujúce oblasti:
a) príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom IROP a príslušnej PO,
b) navrhovaný spôsob realizácie,
c) administratívna a prevádzková kapacita realizátora stratégie (ReS),
d) finančná a ekonomická stránka projektu.
MAS v rámci definovania hodnotiacich kritérií zabezpečí, aby projekt, ktorý nespĺňa
podmienky hospodárnosti a efektívnosti nemohol byť schválený.
Spolu s hodnotiacimi kritériami MAS definuje aj rozlišovacie kritériá.
MAS definuje výberové kritériá ŽoPr na základe hodnotiacich kritérií. Výberové kritériá
definované MAS schváli výberová komisia zriadená gestorom CLLD.
MAS stanoví hodnotiace a výberové kritériá v zmysle kapitol 11.4 a 11.5 Systému riadenia
CLLD a tieto bude aplikovať na všetky ŽoPr rovnako.
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c) Postupy výberu ŽoPr
RO pre IROP vydá pre potreby MAS vzor formuláru ŽoPr a prierezovo využívaných príloh
ŽoPr.
Administratívne overenie ŽoPr
MAS zabezpečí príjem ŽoPr odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej uzavretia, resp. v lehote
prijímania ŽoPr.
Doručením ŽoPr na adresu MAS začína proces výberu ŽoPr. ReS doručuje ŽoPr písomne
v určenej forme na adresu sídla MAS určenú vo výzve, ako aj v elektronickej forme podľa
inštrukcií definovaných vo výzve.
Po doručení ŽoPr MAS posúdi splnenie podmienky doručenia ŽoPr riadne, včas a vo forme
určenej vo výzve.
Závery z administratívneho overenia MAS zaznamenáva v kontrolnom zozname, ktorým
MAS zdokumentuje overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. V prípade, ak na
základe preskúmania ŽoPr a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoPr
alebo jej príloh, MAS vyzve ReS na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo
nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŽoPr. Lehota na doplnenie údajov
na základe výzvy na doplnenie ŽoPr nemôže byť kratšia ako 5 pracovných dní. Možnosť
doplnenia údajov bude použitá pri všetkých ReS rovnako.
Odborné hodnotenie ŽoPr
MAS v rámci odborného hodnotenia zabezpečí posúdenie ŽoPr minimálne dvoma odbornými
hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predložené ŽoPr na základe hodnotiacich kritérií zverejnených
vo výzve a v stratégii CLLD. Podrobný popis spôsobu a postupu odborného hodnotenia bude
uvedený v príručke pre hodnotenie ŽoPr odbornými hodnotiteľmi.
Pred výkonom odborného hodnotenia MAS zabezpečí, aby boli odborní hodnotitelia
oboznámení s podmienkami a o spôsobe výkonu odborného hodnotenia.
Konečným výstupom z odborného hodnotenia ŽoPr je hodnotiaci hárok v zmysle kapitoly
6.1.4.7 Systému riadenia CLLD. Procesný postup, ktorý predchádza vydaniu hodnotiaceho
hárku upraví MAS v Príručke pre odborných hodnotiteľov.. Hodnotiaci hárok ako výstup z
odborného hodnotenia je jeden spoločný hodnotiaci hárok obsahujúci závery, ktoré
predstavujú spoločné posúdenie odborných hodnotiteľov.
Ak ŽoPr nesplnila podmienky odborného hodnotenia, MAS zašle ReS oznámenie
o neschválení ŽoPr spolu odôvodnením, kde uvedie dôvody nesplnenia kritérií odborného
hodnotenia na základe výstupov z hodnotiaceho hárku.
MAS bude realizovať všetky podrobné procesné úkony ohľadne ŽoPr zhodne s ustanoveniami
uvedenými v kapitole 11.6 Systému riadenia CLLD.
Kontrola oprávnenosti výdavkov
MAS vymedzí oprávnenosť výdavkov, ako aj vecnú náplň oprávnených výdavkov v súlade
s IROP v stratégii CLLD, vo výzve a v príručke pre ReS. MAS zodpovedá za transparentnú,
jednoznačnú a efektívnu interpretáciu oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k IROP. V tejto
súvislosti je primárnou zodpovednosťou MAS zabezpečenie vhodného a dostatočne
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podrobného informovania ReS o oprávnenosti výdavkov a ich evidencie prostredníctvom
výziev alebo riadiacej dokumentácie, na ktorú sa výzvy odvolávajú a prostredníctvom ktorej
MAS definuje podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov
realizácie projektov.
Z vecného hľadiska musia výdavky spĺňať nasledujúce podmienky:
a) výdavky sú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon
o rozpočtových pravidlách, ZVO, zákon o štátnej pomoci, zákonník práce);
b) výdavky sú vynaložené na projekt (existencia priameho spojenia s projektom) schválený
MAS a realizovaný v zmysle podmienok výzvy, podmienok schémy pomoci de minimis, príp.
schémy štátnej pomoci, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy (ak je relevantné),
podmienok zmluvy o príspevku;
c) výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami IROP na oprávnené aktivity a aktivity
schválené v stratégii CLLD, v súlade s obsahovou stránkou projektu, zodpovedajú časovej
následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a prispievajú k dosiahnutiu
plánovaných cieľov projektu;
d) výdavky sú primerané, t.j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase
a zodpovedajú potrebám projektu;
e) výdavky spĺňajú zásadu riadneho finančného hospodárenia, ktorá zahŕňa zásady
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, podľa čl. 30 nariadenia 966/2012. V Slovenskej
republike výdavky musia zároveň spĺňať aj účelnosť napr. v zmysle § 2 ods. 2 písm. o)
zákona o finančnej kontrole;
f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými
dokladmi, ktoré sú riadne evidované u užívateľa v súlade s platnou legislatívou; výdavky
musia byť uhradené užívateľom a ich uhradenie musí byť doložené pred ich predložením na
RO pre IROP (s výnimkou odpisov a vecných príspevkov). V ostatnom platia príslušné
ustanovenia kapitoly 11.6. Systému riadenia CLLD.
Výber ŽoPr
Výberová komisia v súlade s kapitolou 6.1.4.3 Systému riadenia CLLD overí výsledky
administratívnej kontroly ŽoPr (v prípade ak administratívnu kontrolu ŽoPr vykonávajú
zamestnanci MAS mimo výberovej komisie) a odborného hodnotenia (hlasovaním vyjadrí
súhlas alebo nesúhlas s odborným hodnotením) a následne aplikáciou výberových kritérií,
ktorých súčasťou sú rozlišovacie kritéria stanoví poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr
(ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky
poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia
príspevku.
Výberová komisia zaznamená proces aplikácie výberových kritérií v písomnej podobe.
Po ukončení procesu výberu ŽoPr výberová komisia vypracuje v rámci každého kola
hodnotenia Protokol o výbere ŽoPr, v ktorom navrhne jednotlivé ŽoPr na schválenie.
Protokol o výbere ŽoPr spolu so všetkými predloženými ŽoPr, v rámci príslušného kola
hodnotenia, MAS predloží na RO pre IROP do 45 pracovných dní od termínu uvedeného vo
výzve. Protokol o výbere ŽoPr MAS bude podpísaný štatutárnym orgánom MAS a osobami,
podieľajúcimi sa na schvaľovaní ŽoPr na MAS. Dokumenty doložené do Protokolu musia byť
originály, pričom Protokol musí obsahovať výstupy z administratívneho overovania,
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odborného hodnotenia ako aj výberu ŽoPr. Vzor protokolu s minimálnymi obsahovými
náležitosťami vydá RO pre IROP.
Overenie výberu ŽoPr vykonanej MAS
RO pre IROP posúdi splnenie podmienok administratívneho overenia, odborného hodnotenia
a výberu ŽoPr MAS na základe predloženého Protokolu o výbere ŽoPr a samotných ŽoPr.
RO pre IROP vykoná overenie administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu
ŽoPr na základe náhodného výberu v rozsahu podľa rizikovej analýzy.
V prípade, ak pri preskúmavaní postupu MAS vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo
nejasnosti, RO pre IROP vyzve MAS na doplnenie.
Podrobnosti v procese overovania výberu ŽoPr na RO popisuje kapitola 118. Systému
riadenia CLLD.
Zmluva s užívateľom
Po odoslaní oznámení o schválení ŽoPr MAS (v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve
o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS) zabezpečí uzatvorenie zmluvy s
užívateľom (ReS), ktorá upraví práva a povinnosti medzi MAS a ReS.
Zmluva s užívateľom sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v nadväznosti na
§ 25 ods. 1 zák. č. 292/2014 Z.z.
MAS zasiela písomný návrh na uzavretie zmluvy s užívateľom a určí ReS (ktorému oznámila
schválenie ŽoPr a ktorý poskytol potrebnú súčinnosť pri vypracovaní návrhu zmluvy) lehotu
na prijatie návrhu zmluvy.
MAS zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy s užívateľom podpísanej štatutárnym
orgánom MAS, resp. jeho oprávneným zástupcom v minimálne troch rovnopisoch
doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom v termíne do 15 pracovných dní od
zaslania oznámenia o schválení ŽoPr.
MAS poskytne ReS lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy s užívateľom, ktorá nesmie
byť kratšia ako 5 pracovných dní.
MAS zabezpečí, aby ReS doručil minimálne dva rovnopisy prijatého návrhu na uzavretie
zmluvy s užívateľom. Po prijatí návrhu na uzavretie zmluvy s užívateľom MAS založí pre
každý projekt, k podpore ktorého bola uzavretá zmluva s užívateľom, projektový spis v súlade
s príslušnými pravidlami pre uchovávanie dokumentov.
MAS zabezpečí zverejnenie zmluvy s užívateľom v centrálnom registri zmlúv
Pri všetkých náležitostiach a ustanoveniach Zmluvy s užívateľom, povinnostiach zmluvných
strán, zmenách zmluvy a spôsoboch jej ukončenia bude MAS postupovať v zmysle kapitoly
11.9 Systému riadenia CLLD a budúcich usmernení RO IROP.
C. Žiadosti (projekty) podporované z iných zdrojov
Komplementárne k stratégii CLLD sa plánuje MAS zapájať do budúcich výziev v rámci OP
Ľudské zdroje, v ktorom sú programované aktivity so synergickým a vhodným doplnkovým
účinkom na predloženú stratégiu a to v rámci aktivít vo viac rozvinutom regióne BSK, kde
bude MAS Dolné Záhorie oprávneným žiadateľom.
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V rámci uvedených aktivít bude MAS plne rešpektovať podmienky príslušných výziev
a usmernení RO/SORO OP ĽZ.
V rámci implementácie aktivít OP ĽZ sa uplatnia nasledujúce zásady výberu projektov:
• proces predloženia projektov oprávnenou osobou spôsobom ustanoveným v zákone o
pomoci z EŠIF, ktorý upravuje Systém riadenia EŠIF pre PO 2014-2020: (predloženie
projektu na základe výzvy, splnenie základných vylučovacích kritérií pre OP ĽZ, odborné
hodnotenie na základe objektívnych hodnotiacich kritérií, poskytnutie požadovaných
informácií/ dokumentov potrebných k vykonaniu odborného hodnotenia, resp. opätovného
hodnotenia, aj z podnetu odborného hodnotiteľa, schválenie ŽoNFP vydaním rozhodnutia
o schválení NFP)
• cielené posúdenie prínosu okruhu obsahovo podobných projektov podľa naplnenia
základných kritérií:
- prínos k cieľom OP ĽZ a špecifických cieľov zodpovedajúcich príslušnej investičnej
priorite a prínos k Priorite 3 stratégie CLLD
- splnenie podmienok oprávnenosti (územia, cieľovej skupiny, aktivít, výdavkov,
prijímateľa) zadefinovaných vo výzve so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť,
účelnosť a účinnosť splnenia podmienok a predložených výdavkov vo vzťahu k
celkovému dosiahnutiu definovaných cieľov v rámci výzvy
- naplnenie výsledkových ukazovateľov zodpovedajúcich špecifickým cieľom OP ĽZ
- zabezpečenie publicity
• garancia transparentného, kvalitného a efektívneho výberového procesu, umožnením
aplikácie opravných prostriedkov
• súlad s pravidlami štátnej pomoci a pomoci de minimis
• zohľadnenie princípu „znečisťovateľ platí“ (EFRR)
V prípade projektov, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest a aktivitám RIÚS na
roky 2014 – 2020, budú tieto projekty prednostne spracované a predložené kanceláriou MAS.
Pri selekcii projektov v investičnej priorite 4.1 OP ĽZ bude zohľadňované zameranie projektu
k dosahovaniu zvýšenia aktivity osôb ohrozených chudobou, alebo sociálnym vylúčením za
účelom ich lepšieho uplatnenia v spoločnosti, vrátane na trhu práce alebo príspevkom
k eliminácii akejkoľvek formy diskriminácie.
Ďalším aspektom posudzovania bude súlad zamerania projektu s relevantnými strategickými
dokumentmi a/alebo právnymi predpismi. Taktiež bude zohľadnený prínos projektu k rozvoju
služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí alebo otvorenom prostredí.
5.2 Akčný plán
MAS Dolné Záhorie sa v procese akčného plánovanie, v nadväznosti na definovaný
strategický rámec CLLD, zhodla na konkrétnych opatreniach a oprávnených aktivitách, ktoré
sa budú podporovať v rámci jednotlivých priorít a špecifických cieľov. Pri spracovaní tejto
časti stratégie bol kladený dôraz na to aby akčný plán bol:
• reálny (naplánované sú reálne podporované opatrenia a aktivity, ktoré vzišli
z cieľavedomého procesu prípravy stratégie a sú zamerané na splnenie reálne
stanovených cieľov)
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• konkrétny (pripravený na konkrétne obdobie realizácie a pre konkrétne cieľové skupiny
beneficientov a ich konkrétne projekty v území)
• vyjadrením spoločného postupu zúčastnených strán v pomernom zastúpení sektorov
(zdieľanie zodpovedností, informácií, procesov a finančných prostriedkov na stratégiu
bolo nastavené prehľadným spôsobom).
Súbor vybraných opatrení a aktivít akčného plánu reflektuje situáciu v území, analýzy a
strategický rámec integrovanej stratégie, rieši problémy daného územia a podporuje jeho
rozvoj podľa skutočných potrieb. Do prípravy týchto opatrení boli zapojení relevantní aktéri
z rôznych záujmových skupín na miestnej úrovni.
V prípade neočakávaných udalostí a trendov bude akčný plán v súčinnosti s RO flexibilne
prispôsobený, pričom členovia MAS budú o zmenách transparentne informovaní a budú môcť
o zmenách diskutovať a plnenie akčného plánu kontrolovať.
Komplementarita a doplnkovosť opatrení PRV/LEADER voči prioritnej osi CLLD v IROP
je zabezpečená rozdielnymi typmi oprávnených oblastí a oprávnených žiadateľov.
Akčný plán pozostáva z nasledujúcich dvoch samostatných častí A a B:
Časť A) Akčný plán pre základnú alokáciu MAS
A1. Opatrenia financované z rozpočtu EPFRV /PRV
Na plnenie stanovených priorít a špecifických cieľov stratégie CLLD boli vybrané opatrenia
PRV a aktivity IROP, ktoré spolu vytvárajú intervenčnú logiku stratégie – viď Tabuľku č. 15
Súhrnný prehľad strategického rámca.
Popis jednotlivých opatrení stratégie CLLD je uvedený nasledovnými tabuľkami, v zmysle
metodického pokynu, kódy opatrení sú podľa nariadenia (EÚ) č. 808/2014):
Tabuľka 16

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Priradenie kódu op.
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
4.1
2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu, uľahčenie reštrukturalizácie,
modernizácie a diverzifikácie poľn. podnikov
sekundárne: 2B, 3A, 4C

Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

Opatrenie má za cieľ podporiť konkurencieschopnosť a vybrané operácie na
miestnych farmách, vrátane mladých farmárov.
V území prevládajú veľké farmy s nízkou diverzifikáciou produkcie
a zamerané na výrobu komodít. V kontexte vykonaných analýz územie MAS
potrebuje podporiť reštrukturalizáciu fariem a zvýšiť diverzifikáciu
poľnohospodárskej výroby so zameraním prioritne na živočíšnu a špeciálnu
výrobu, zvýšenie možnosti pozberovej úpravy, uskladnenia a odbytu
produktov.
Prioritné budú investície do majetku, novej techniky a technológií v
súvislosti so zavádzaním výroby nových ako aj tradičných produktov.
Poskytnutá podpora investícií bude prioritne smerovaná do zvýšenia
diverzifikácie produkcie (zameranie podpory na ŽV a špecializovanú RV),
zlepšovania kvality a priameho odbytu produkcie, zníženia nákladovosti
výroby, zvýšenia účinnosti využitia energií a vody, zvyšovania inovatívnosti
a efektívnosti výroby a tým zvyšovania pridanej hodnoty. To umožní zvýšiť
životaschopnosť a celkovú výkonnosť podporených podnikov, osobitne
začínajúcich mladých poľnohospodárov, ktorí majú zvýšené nároky v rámci
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prvotného budovania vlastnej farmy.
Opatrenie zároveň podporí lepšie využívanie a ochranu poľnohospodárskej
pôdy pred degradáciou a prípadnú revitalizáciu opustených objektov
prvovýroby (maštale, sklady a i.).

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(min. a max.)

Finančný plán

Opatrenie reaguje na nasledovné identifikované potreby:
1. zvýšenie životaschopnosti miestnej ekonomiky lepším využívaním
miestnych zdrojov
2. zníženie závislosti územia od Bratislavy v oblasti zamestnanosti a služieb
4. podpora zachovania a efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov
(pôda, voda, klíma, biodiverzita, ráz krajiny)
6. zlepšenie dostupnosti miestnej poľnohospodárskej produkcie
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
min. 5 000 EUR
max. 80 000 EUR
VZ = vlastné zdroje (spolufinancovanie) budúcich žiadateľov
Región
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
100%

viac rozv. región
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

57 240
57 240

50 760
50 760

Kód/ID Názov/Ukazovateľ

O.4
SI.4.1

Tabuľka 17

47%

60%

162 000
162 000

iné
0
0

v súlade s PRV a vlastné:
- uprednostnené budú projekty zamerané na špecializovanú rastlinnú
a živočíšnu výrobu
- uprednostnené budú projekty vedúce k priamemu predaju vlastnej
produkcie
- uprednostnené budú projekty začínajúcich mladých farmárov
(podmienkou je schválený podnikateľský plán v zmysle op.6.1.)
- uprednostnené budú projekty prispievajúce k zvýšeniu zamestnanosti
- uprednostnené budú projekty zavádzajúce inovatívne výrobné postupy,
technológie a nové produkty
- projekty s vyššou mierou spolufinancovania žiadateľom
Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených PPA

O.1
O.2
O.3

Indikatívny
harmonogram výziev

270 000
270 000

53%

Celkové verejné výdavky
Celkové investície
Počet podporených
činností/operácií
Počet podporených poľnoh.
podnikov/príjemcov
Počet nových miest odbytu

Merná
Počiatočná Cieľová
jednotka hodnota
hodnota
EUR
0
108 000
EUR
0
270 000
počet
0
4
počet

0

3

počet

0

1

MAS vyhlási prvú výzvu v priebehu 03-04/2018 do vyčerpania alokácie.

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Priradenie kódu op.

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
6.1

Stratégia CLLD Dolné Záhorie – v znení Dodatku č. 3

109

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia
poľnohospodárstva a najmä generačnej výmeny
sekundárne: 6A, 2A, 5C

Ciele opatrenia

Opatrenie má za cieľ podporiť začatie podnikania mladých farmárov, ktorým
poskytnutá podpora umožní rozvoj svojich hospodárstiev.
V území prevládajú veľké farmy s nízkou diverzifikáciou produkcie
a zamerané na výrobu komodít. V kontexte SWOT a definovaných potrieb
územie MAS potrebuje podporiť dostupnosť miestnej produkcie
poľnohospodárskych produktov a potravín a zvýšenie možností ich odbytu.
Práve
to očakávame
od podpory menších špecializovaných
a diverzifikovaných fariem mladých farmárov, zameraných prioritne na
živočíšnu a špecializovanú rastlinnú výrobu (mladý poľnohospodár je
predstaviteľom podniku s výrobným potenciálom od 8 000 € do 50 000 €,
meraným hodnotou štandardného výstupu, presná definícia prijímateľa je
uvedená v PRV).
Prostredníctvom realizácie svojich podnikateľských plánov zvýšia svoju
účasť na trhu a obohatia ponuku vlastnou miestnou produkciou. Podľa
realizovaného prieskumu je v území zvýšený záujem o miestne produkty
a tiež záujem potencionálnych farmárov o túto formu podpory podnikania.
Okrem podpory na začatie podnikania budú mladý farmári bodovo
zvýhodnení v rámci podopatrenia 4.1.
Z hľadiska vekovej štruktúry prevláda vysoký podiel pracovníkov
v poľnohospodárstve vo veku nad 50 rokov, pričom priemerný vek
pracovníkov a hlavne manažérov je dôležitým faktorom pre úspešné
zavádzanie inovatívnych postupov do výroby a tým aj pre dosiahnutie vyššej
pridanej hodnoty produkcie.
Pre zastavenie tohto trendu je potrebné práve zabezpečenie pracovných
príležitostí a vhodných podmienok pre podnikanie, ktoré budú motivovať
mladú a stredne vekovú pracovnú silu, aby na vidieku zotrvala alebo sa
usídlila.
Pôdohospodárstvo bolo v roku 2012 odvetvím s piatym najvyšším stavom
uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú obmedzené perspektívy reintegrácie
do trhu práce a nízky potenciál širších zručností. Budovanie nových fariem a
rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby prinesie pracovné, prípadne aspoň
brigádnické príležitosti aj pre nekvalifikovanú, resp. málo kvalifikovanú
pracovnú silu, ktorej je v mikroregióne Dolné Záhorie zvýšený podiel.
Podporení mladí farmári oživia vidiecku ekonomiku a znížia jej závislosť od
mestských centier.
Popri podpore lepšieho využitia miestnych prírodných zdrojov (pôda) a často
chátrajúcich objektov alebo trvalých kultúr (sady, vinice) opatrenie prispeje
aj k prevencii degradácie a k zlepšeniu stavu poľnohospodárskej pôdy
(povinnosti aktívneho farmára).

Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(min. a max.)

Opatrenie reaguje na nasledovné identifikované potreby:
1. zvýšenie životaschopnosti miestnej ekonomiky lepším využívaním
miestnych zdrojov
2. zníženie závislosti územia od Bratislavy v oblasti zamestnanosti a služieb
6. zlepšenie dostupnosti miestnej poľnohospodárskej produkcie
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)
50 000 EUR na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 paušálnych platieb
po dobu max. 5 rokov, pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o
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NFP a 30% po overení realizácie podnikateľského plánu.
Región
Spolu
EÚ
ŠR
VZ

Finančný plán

100%

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ

SI.6.1

Tabuľka 18

47%

-

iné
-

viac rozv.región 300 000
159 000
141 000
0
0
Spolu
300 000
159 000
141 000
0
0
v súlade s PRV a vlastné:
- princíp zamestnanosti ( počet vytvorených pracovných miest,
zamestnanie dlhodobo nezamestnaných, zamestnanie po rodičovskej a
materskej dovolenke)
- princíp kvalifikácie poľnohospodára (vzdelanie)
- dosiahnutie štandardného výstupu nad 25 000 EUR
- princíp systému hospodárenia (ekologické poľnohospodárstvo)
- princíp zníženej intenzity pomoci
Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených PPA

O.1
O.4

Indikatívny
harmonogram výziev

53%

Celkové verejné výdavky
Počet podporených poľnoh.
podnikov/príjemcov
Počet vytvorených pracovných
miest

Merná
Počiatočná Cieľová
jednotka hodnota
hodnota
EUR
0
300 000
počet
0
6
počet

0

6

MAS vyhlási prvú výzvu v priebehu 01-02/2018 do vyčerpania alokácie.

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Priradenie kódu op.
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospod. činností
6.4
6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov
a vytvárania pracovných miest
Opatrenie má za cieľ podporiť diverzifikáciu a rozvoj nepoľnohospodárskych
činností na vidieku prostredníctvom troch hlavných oblastí, ktoré
podrobnejšie v rámci podopatrenia špecifikuje PRV:
1) investície do rekreačných a relaxačných činností spojených s vidieckym
cestovným ruchom;
2) investície do činností spojených s cieľovou skupinou deti, seniori a
občania so zníženou schopnosťou pohybu;
3) investície do spracovania a uvádzania na trh produktov, ktorých výstup
nespadá do prílohy I ZFEÚ.
Cieľové územie vykazuje permanentne vyššiu nezamestnanosť ako je
priemer BSK. Je významne postihnuté ekonomickými a štrukturálnymi
zmenami v súvislosti s odklonom od tradičných pôdohospodárskych činností,
najmä útlmu živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby. V porovnaní rokov
2008 až 2012 patrí okres Malacky medzi 5 najpostihnutejších okresov SR v
náraste podielu dlhodobo nezamestnaných.
Pre zastavenie tohto trendu je potrebné zabezpečenie pracovných príležitostí,
podpora ekonomickej aktivizácie obyvateľov a stimulácia podnikania, ktoré
budú motivovať obyvateľov, osobitne mladú a strednú vekovú kategóriu, aby
na vidieku zotrvala a našla uplatnenie.
V kontexte SWOT a definovaných potrieb územie MAS potrebuje
efektívnejšie využívať miestne prírodné, historické a kultúrne zdroje a ich
rozvojový potenciál. Ten v rámci Dolného Záhoria predstavuje najmä
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vidiecky cestovný ruch, agroturistika a sprievodné služby. Vzhľadom na
priaznivé dispozície krajiny má podpora v týchto oblastiach podnikania
všetky predpoklady byť úspešná (početné body záujmu v území (cyklotrasy,
vodné plochy, lesy, chránené územia a i.).
Opatrenie má synergický účinok k opatreniam stratégie CLLD (4.1, 6.1, 7.5
a 8.5 a aktivít podpory podnikania a komunitných služieb v IROP).
Podporením diverzifikácie podnikov sa zvýšia ich príjmy, posilní ich
ekonomická stabilita a životaschopnosť, čo prispeje k oživeniu vidieckej
ekonomiky a zníženiu jej závislosti od mestských centier.
Okrem tvorby zamestnanosti a lepšieho využitia miestnych prírodných
zdrojov opatrenie môže prispieť aj k obnove chátrajúcich objektov v území.
Opatrenie reaguje na nasledovné identifikované potreby:
1. zvýšenie životaschopnosti miestnej ekonomiky lepším využívaním
miestnych zdrojov
2. zníženie závislosti územia od Bratislavy v oblasti zamestnanosti a služieb

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci

Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(min. a max.)

Finančný plán

4. podpora zachovania a efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov
(pôda, voda, klíma, biodiverzita, ráz krajiny)
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013), preferencia činností 1
až 3 podľa PRV
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)- mikro a malé podniky
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 202, zároveň bude pomoc
poskytovaná v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 ZFEÚ na pomoc de minimis (schéma č. DM – 2/2015)
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)
min. 5 000 EUR
max. 80 000 EUR
VZ = vlastné zdroje (spolufinancovanie) budúcich žiadateľov
Región

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

EÚ

ŠR

VZ

100%

53%

47%

55%

iné
0
0

viac rozv.región 337 778
80 560
71 440 185 778
Spolu
337 778
80 560
71 440 185 778
v súlade s PRV a vlastné:
- princíp zamestnanosti (počet vytvorených pracovných miest, počet
udržaných pracovných miest)
- princíp spôsobu a typy investície (napr. environmentálny aspekt,
doplnková výroba, potenciál vidieckeho turizmu v danej oblasti, väčšie
prepojenie na územia mimo zastavaného územia obce).
- kumulácia viacerých aktivít (napr. kvalitné miestne produkty a špeciality,
rekreačné a relaxačné služby)
Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených PPA
Kód/ID Názov/Ukazovateľ
O.1
O.2
O.4
SI.6.4

Indikatívny
harmonogram výziev

Spolu

Celkové verejné výdavky
Celkové investície
Počet podporených
poľnoh.podnikov/príjemcov
Počet vytvorených pracovných
miest

Merná
Počiatočná Cieľová
jednotka hodnota
hodnota
EUR
0
152 000
EUR
0
337 778
Počet
0
3
počet

0

3

MAS vyhlási prvú výzvu v priebehu 02-04/2018 do vyčerpania alokácie.
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Tabuľka 19

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia

Priradenie kódu op.
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(min. a max.)

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
7.4
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
sekundárne: 5C
Opatrenie má za cieľ podporiť investície do zlepšenia a rozšírenia miestnych
základných služieb pre obyvateľov prostredníctvom činností uvedených
v PRV.
Opatrenie bolo vybraté v nadväznosti na identifikované slabé stránky
a definované potreby obcí cieľového územia, ktorých obyvateľstvo nemá
adekvátne podmienky na trávenie voľného času a rozvíjanie komunitných
aktivít. MAS bude preferovať ako žiadateľov miestne občianske združenia,
ktoré tak dostanú potrebný impulz a stanú sa nositeľmi komunitného rozvoja
v obciach.
Zastarané, na údržbu náročné a energeticky neefektívne verejné budovy
(kultúrne domy, domy smútku, knižnice a ďalšie objekty) znižujú kvalitu
života a atraktivitu bývania vo vidieckych obciach čo sa prenáša aj do
štruktúry osídlenia, predovšetkým staršími obyvateľmi s nízkou
ekonomickou aktivitou, ale aj spoločenskou a športovou aktivitou.
Adresovaním uvedených slabých stránok sa vytvorí predpoklad pre
zastavenie ďalšieho odlivu mladých a produktívnych obyvateľov z vidieka,
ktorý je badateľný vo viacerých obciach partnerstva. Rozvoj služieb pre
obyvateľov a revitalizácia nevyužívaných objektov aj pre podnikateľské
aktivity podporí miestnu ekonomiku a zatraktívni bývanie aj pre
potencionálnych nových obyvateľov. Budovanie tržníc nadväzuje na ciele
stratégie CLLD ohľadne podpory miestnych farmárov a zvýšenia dostupnosti
miestnych poľnohospodárskych produktov.
V obciach so zvýšeným podielom Rómov (7 obcí s podielom MRK 12,425,2%) pomôžu investície do bezpečnostných prvkov na verejných
priestranstvách k zníženiu vandalizmu a zmierneniu napätia medzi
obyvateľmi a k lepšiemu spolužitiu (slabé stránky SWOT).
Sprievodnou súčasťou investícií do verejných budov bude budovanie obecnej
zelenej infraštruktúry a širšie využívanie OZE.
Skrášlené, modernizované a čisté priestranstvá obcí okrem zvýšenia kvality
života synergicky podporia návštevnosť turistov a rozvoj komerčných
služieb.
Opatrenie má synergický účinok k opatreniam stratégie CLLD (6.4, 7.2,
7.5, 8.5 a aktivít š.c. 5.2.1 IROP).
Opatrenie reaguje na nasledovné identifikované potreby:
5. podpora modernizácie obecnej infraštruktúry a vybavenia pre
poskytovanie služieb obyvateľom
8. podpora zachovania historického, kultúrneho dedičstva a tradícií
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013), vrátane občianskych združení
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013),vrátane výdavkov na
verejné obstarávanie a prípravné práce
min. 5 000 EUR
max. 80 000 EUR
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Finančný plán

Región

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

ŠR

VZ

iné

53%

47%

-

-

Kód/ID Názov/Ukazovateľ

O.15
SI.7.4

Tabuľka 20

EÚ

100%

viac rozv.región 361 900 191 807 170 093
0
0
Spolu
361 900 191 807 170 093
0
0
v súlade s PRV a vlastné:
- príslušné operácie sa vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí
- projekty súvisiace s ekonomickým rozvojom, alebo ktoré kombinujú
viacero akcií vytvárajúcich podmienky pre ekonomický rozvoj
- uprednostnené budú menšie obce pred väčšími
- projekty začleňujúce prvky zelenej infraštruktúry
- dopad realizovaných operácií na viac cieľových skupín obyvateľov
- princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín obyvateľov
Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených PPA

O.1
O.2
O.3

Indikatívny
harmonogram výziev

Spolu

Celkové verejné výdavky
Celkové investície
Počet podporených
činností/operácií
Počet obyvateľov, ktorí majú
prospech zo zlepšenia
infraštruktúry/služieb
Počet podporených kultúrnych
a športových zariadení

Merná
Počiatočná Cieľová
jednotka hodnota
hodnota
EUR
0
361 900
EUR
0
361 900
počet
0
10
počet

0

20 000

počet

0

5

MAS vyhlási prvú výzvu v priebehu 03-50/2018 do vyčerpania alokácie.

Opatrenie stratégie CLLD

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turist. infraštruktúry malých rozmerov na ver. využitie
Priradenie kódu op.
7.5
Priradenie k fokusovej
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
oblasti PRV
sekundárne: 6A
Ciele opatrenia
Opatrenie má za cieľ podporiť investície do miestnej rekreačnej
infraštruktúry prostredníctvom činností uvedených v PRV.
Zdôvodnenie výberu Opatrenie bolo vybrané v nadväznosti na identifikované slabé stránky
(intervenčná logika)
cieľového územia, ktoré napriek tomu, že oplýva značným prírodným,
kultúrnym a historickým bohatstvom nedarí sa mu naštartovať aktívnejší rozvoj
vidieckeho turizmu a cestovného ruchu. Existujúci potenciál a hlavné body
záujmu na Dolnom Záhorí popisuje analytická časť stratégie.
Vidiecky cestovný ruch zahŕňajúci dopravu, ubytovanie, stravovanie,
rekreačné, relaxačné a ďalšie súvisiace služby pre turistov, patrí v súčasnosti
medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce ekonomické odvetvia priamo
využívajúce kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál. Na jeho efektívnejšie
využitie je potrebné vhodne cielenými aktivitami podporiť budovanie
turistickej a infraštruktúry, ale aj publicitu a prezentáciu špecifík mikroregiónu,
v čom MAS môže zohrať dôležitú úlohu a rozvinúť poznanie územia aj
formami spolupráce s inými MAS.
Opatrenie je v súlade s cieľmi Národnej stratégie rozvoja CR, s Koncepciou
územného rozvoja cyklotrás BSK a stratégiou rozvoja CR Dolného Záhoria
(mesto Malacky).
Podporou miestnej rekreačnej a turistickej infraštruktúry a značenia vzrastie
Názov opatrenia
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potenciál cieľového územie pritiahnuť väčší počet turistov a návštevníkov čím
sa podporí jeho ekonomický rozvoj. Opatrenie má synergický účinok k
opatreniam stratégie CLLD (6.4, 7.2, 7.4 a 8.5 a aktivitám podpory podnikania
IROP) a svojimi dopadmi prispeje k tvorbe služieb a následne zamestnanosti.
Pri výbere projektov bude MAS preferovať ako žiadateľov miestne občianske
združenia, ktoré svojou aktiváciou podporia komunitný rozvoj v obciach.

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(min. a max.)

Finančný plán

Opatrenie reaguje na nasledovné identifikované potreby:
5. podpora modernizácie obecnej infraštruktúry a vybavenia pre poskytovanie
služieb obyvateľom
8. podpora zachovania historického, kultúrneho dedičstva a tradícií
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013), vrátane občianskych združení
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013), vrátane výdavkov na
verejné obstarávanie a prípravné práce
min. 5 000 EUR
max. 80 000 EUR
Región
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
100%

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ

O.15
SI.7.5

Tabuľka 21

47%

-

-

viac rozv.región 175 912
93 233
82 679
0
0
Spolu
175 912
93 233
82 679
0
0
v súlade s PRV a vlastné:
- projekty súvisiace s ekonomickým rozvojom, alebo ktoré kombinujú
viacero akcií vytvárajúcich podmienky pre ekonomický rozvoj
- projekty začleňujúce prvky zelenej infraštruktúry
- širší územný dopad realizovaných operácií (územie viacerých KÚ obcí)
- vyššia turistická zaujímavosť objektu
- princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín obyvateľov
Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených PPA

O.1
O.2
O.3

Indikatívny
harmonogram výziev

53%

Celkové verejné výdavky
Celkové investície
Počet podporených
činností/operácií
Počet obyvateľov, ktorí majú
prospech zo zlepšenia
infraštruktúry
Počet podporených prvkov
rekreačnej infraštruktúry

Merná
Počiatočná Cieľová
jednotka hodnota
hodnota
EUR
0
175 912
EUR
0
175 912
počet
0
5
počet

0

10 000

počet

0

5

MAS vyhlási prvú výzvu v priebehu 06-08/2018 do vyčerpania alokácie.

Opatrenie nad rámec stratégie CLLD

Názov opatrenia
Priradenie kódu op.
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

Ciele opatrenia

Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
19.3
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Hlavným cieľom opatrenia je podporiť spoluprácu, inovácie, budovanie
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Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

kapacít a potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúseností s implementáciou
prístupu CLLD/Leader.
Spolupráca medzi MAS na vnútroštátnej a na nadnárodnej úrovni je
dôležitým prostriedkom na výmenu a prenos osvedčených postupov a na
pomoc rozšírenia úspešných projektových nápadov, inovácií a overenej
dobrej praxe.
Projekty budú zamerané najmä na hľadanie spoločného potenciálu,
budovanie spoločných tradícií, pilotných projektov a zvyšovanie turistického
potenciálu spolupracujúcich území.
Plánovaný rozsah činností spolupráce:
a) spoločný marketing MAS v rôznych regiónoch so zameraním napr.: na
miestne špeciality, miestne produkty, remeselné výrobky, vytvorenie
siete prevádzkovateľov a výrobcov miestnych produktov, vytvorenie
regionálnej značky produktov, služieb a pod.;
b) zdieľanie a ochrana spoločného kultúrneho a prírodného bohatstva,
ako napr.: rekonštrukcia objektov spoločenského významu a podpora
pri riešení otázok ako zladiť podmienky ochrany prírody a rekreačné
využívanie prírodných území (náučné chodníky, ekoturistika, ukážkové
biotopy a pod.),
c) budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických
skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, prípadové
štúdie, návody osvedčených postupov, výskumy, s cieľom výmeny
skúseností a prenosu praktických skúseností, výmenné programy pre
zamestnancov MAS a pod.).
Projekty národnej spolupráce plánuje MAS Dolné Záhorie prioritne
realizovať so susednými MAS, osobitne s MAS Podhoran. Projektmi
nadnárodnej spolupráce MAS nadviaže na bohaté skúsenosti s realizácie
projektov cezhraničnej spolupráce (ETC) s partnermi z ČR a susedného
Rakúska.

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku

Opatrenie reaguje na nasledovné identifikované potreby:
1. zvýšenie životaschopnosti miestnej ekonomiky lepším využívaním
miestnych zdrojov
8. podpora zachovania historického, kultúrneho dedičstva a tradícií
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013)-neverejný sektor
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
podľa limitov výzvy PPA na op. 19.3

(min. a max.)

Finančný plán
(indikatívny, nad
rámec alokácie na
stratégiu CLLD)

Región
viac rozv.región
Spolu

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

100%

53%

47%

-

-

79 500
79 500

70 500
70 500

150 000
150 000

0
0

0
0

(nezapočítava sa do limitu alokácie na stratégiu CLLD)
Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

v súlade s PRV a vlastné:
- princíp synergií v stratégiách CLLD medzi spolupracujúcimi MAS
- možnosti operatívnej komunikácie a jazyková bariéra
- inovatívnosť nápadov a projektov MAS
- realizovateľnosť
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Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

- efektívnosť
Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených PPA
Kód/ID Názov/Ukazovateľ

O.1
O.21
Indikatívny
harmonogram výziev

Tabuľka 22

Merná
jednotka

Celkové verejné výdavky
Počet podporených projektov
spolupráce

EUR
počet

Počiatočná Celková
hodnota
cieľová
hodnota
0
150 000
0
2

stanovuje PPA

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Priradenie kódu op.
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

Chod MAS a animácia
19.4
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Hlavným cieľom je podpora prevádzkovej a administratívnej činnosti MAS
ako aj na nákladov v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD, t.j.
propagácia stratégie a informovanosť o cieľovom území.
Chod MAS a oživovanie stratégie v území sú nevyhnutnými predpokladmi
úspešnej implementácie stratégie CLLD a naplnenia v nej stanovených
cieľov a reálnych prínosov.
Opatrenie zabezpečí financovanie oprávnených prevádzkových nákladov
MAS:
a) personálne a administratívne náklady MAS
b) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie,
semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov),
c) náklady na publicitu a sieťovanie
d) finančné náklady (napr. bankové poplatky)

e) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu
stratégie
f) financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním
stratégie

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku

Opatrenie reaguje na nasledovné identifikované potreby:
1. zvýšenie životaschopnosti miestnej ekonomiky lepším využívaním
miestnych zdrojov
8. podpora zachovania historického, kultúrneho dedičstva a tradícií
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013)-neverejný sektor
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
podľa limitov uvedených v PRV a Systéme riadenia CLLD

(min. a max.)

Finančný plán
Región
viac rozv.región
Spolu

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

100%

53%

47%

-

-

292 005
292 005

154 763
154 763

137 242
137 242
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Princípy pre stanovenie
výberových a hodn.
kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií

v súlade s PRV

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

n.a.
Kód/ID Názov/Ukazovateľ

O.1
O.18
O.20
SI
Indikatívny
harmonogram výziev

Celkové verejné výdavky
Počet obyvateľov pokrytých
MAS
Počet podporených projektov
LEADER
Počet podporených
zamestnancov MAS

Merná
jednotka
EUR
počet

Počiatočná Celková
hodnota
cieľová
hodnota
0
292 005
0
61 382

počet

0

28

počet

0

2

stanovuje PPA

A2. Opatrenia financované z rozpočtu EFRR /IROP
Tabuľka 23

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Interný kód aktivity

Podpora zakladania nových mikro a malých podnikov

Priradenie k špecific.
cieľu IROP

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácií
Opatrenie má za cieľ podporiť zakladanie nových mikro a malých podnikov
na vidieku a tak prispievať k tvorbe udržateľných pracovných miest
prostredníctvom nasledovných oprávnených aktivít:
a) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
b) nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej
technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
c) podpora marketingových aktivít
Cieľové územie vykazuje permanentne vyššiu nezamestnanosť ako je
priemer BSK. Je významne postihnuté ekonomickými a štrukturálnymi
zmenami v súvislosti s odklonom od tradičných pôdohospodárskych činností,
najmä útlmu živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby. V oblasti
zamestnanosti a sociálnej súdržnosti sú problémovými oblasťami
mikroregiónu Dolné Záhorie najmä celková miera nezamestnanosti,
dlhodobá nezamestnanosť (okres Malacky je na 5. mieste v náraste dlhodobej
nezamestnanosti v rámci okresov SR), problémy so zamestnávaním ľudí
starších ako 50 rokov a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
(7 obcí s podielom MRK 12,4 až 25,2%).
Pre zastavenie tohto trendu a podporu trvalej udržateľnosti územia je
potrebné zabezpečenie pracovných príležitostí, podpora ekonomickej
aktivizácie obyvateľov a stimulácia podnikania, ktoré budú motivovať
obyvateľov, osobitne mladú a strednú vekovú kategóriu, aby na vidieku
zotrvala a našla uplatnenie.
Z realizovaných analýz vyplýva, že je potrebné efektívnejšie využívať
existujúce prírodné, historické a kultúrne zdroje územia a ich rozvojový
potenciál. Vzhľadom k tomu je tu predpoklad predovšetkým pre rozvoj

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

5.1.1.A.
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Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci

vidieckeho cestovného ruchu a ostatných sprievodných služieb, ktoré môžu
priniesť zamestnanosť (terciárny sektor).
Vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie a podporou podnikania
bude možné zvýšiť počet podnikateľských subjektov, ich životaschopnosť a
stabilitu. To prispeje k oživeniu vidieckej ekonomiky a zníženiu jej závislosti
od hlavného mesta a od tradičných aktivít v primárnom sektore (napr.
pôdohospodárstva). MAS bude prostredníctvom výziev smerovať podporu na
miestnej úrovni k projektom prinášajúcim sociálne inovácie, nové služby a
nápady.
Plánované aktivity/projekty adresujú uvedené slabé stránky (SWOT) a
definované potreby:
1. zvýšenie životaschopnosti miestnej ekonomiky lepším využívaním
miestnych zdrojov
2. zníženie závislosti územia od Bratislavy v oblasti zamestnanosti a služieb
4. podpora zachovania a efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov
(pôda, voda, klíma, biodiverzita, ráz krajiny)
v súlade s IROP
v súlade s IROP
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020, (prijímatelia
vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní
EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schém pomoci de minimis)

Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(min. a max.)

Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

v súlade s IROP
min. 15 000 EUR
max. 85 000 EUR
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

100%

60%

30%

10%

iné
0
0

viac rozv. región 201 111 120 667
60 333
20 111
Spolu
201 111 120 667
60 333
20 111
v súlade s IROP:
- Počas doby udržateľnosti projektu nesmie dôjsť k zásadnému poklesu
zamestnanosti v podniku vo vzťahu k podporeným aktivitám projektu.
- Zvýhodnené budú tie projekty, ktorých výsledkom je vytvorenie najmenej
jedného pracovného miesta. V prípade, že projekt vytvorí pracovné miesta,
bude zvýhodnený v závislosti od počtu vytvorených pracovných miest.
- Zvýhodnené budú tie projekty, ktorých aktivity sa týkajú podpory
výrobkov a služieb, ktoré sú pre trh nové alebo výrobkov a služieb, ktoré
sú nové pre podnik (inovácie).
- Projekt uplatňuje zásadu „znečisťovateľ platí“.
(Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov - Príloha stratégie)

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených RO IROP
Kód Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

A.1 Nárast zamestnanosti v podporovaných

FTE

0

4

A.2

počet

0

2

počet

0

1

počet

0

2

A.3
A.4
Indikatívny
harmonogram výziev

podnikoch
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s
cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre
firmu nové
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s
cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh
nové
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje
podpora

Počiatočná
hodnota

Cieľová
hodnota

MAS vyhlási prvú výzvu v priebehu 08-09/ 2018
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Tabuľka 24

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Interný kód aktivity

Podpora dopravného prepojenia a dostupnosti územia

Priradenie k špecific.
cieľu IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejn. infraštruktúrach
Opatrenie má za cieľ podporiť investície do základnej infraštruktúry obcí
prostredníctvom nasledovných oprávnených aktivít:
a) výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na
linkách prepájajúcich obec s mestom
b) budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy
v mestách
c) nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb, vrátane
vozidiel pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie
d) zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich
dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám vrátane
investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Aktivity boli vybraté v nadväznosti na identifikované slabé stránky obcí
cieľového územia, ktorých základná infraštruktúra je zastaraná a súvisiace
komunitné služby sú minimálne. Kvalitatívne a kapacitne nedostačujúca
obecná infraštruktúra sa prejavuje v zhoršenej bezpečnosti a dostupnosti
vplyvom dopravného preťaženia cestnej dopravy. Chýbajúce chodníky pre
chodcov a cyklistov a zodpovedajúce bezpečnostné prvky dopravy spôsobujú
zníženú priepustnosť, zhoršujú plynulosť premávky a najmä bezpečnosť
chodcov a cyklistov. Sprievodným javom preťaženej cestnej dopravy je
zvýšená miera negatívnych vplyvov dopravy na okolité životné prostredie,
najmä na pokles biodoverzity a kvality ovzdušia.
V tomto smere opatrenie podporí zlepšenie dostupnosti územia a zvýšenie
plynulosti cestnej dopravy najmä zvýšením atraktívnosti nemotorovej
dopravy (chodníky, cyklochodníky, napojenia na cyklotrasy, cyklistická
infraštr.). Implementácia týchto aktivít je v súlade s cieľmi Koncepcie
rozvoja cyklotrás BSK. Súčasný trend v území poukazuje na rastúci záujem
verejnosti o cyklodopravu (SWOT).
Okrajové časti územia najviac vzdialené od miest majú zhoršenú dopravnú
obslužnosť, zapríčinenú rušením dopravných spojov, nevyhovujúcou sieťou
zastávok, parkovísk a sprievodnej infraštruktúry.
Opatrenie má synergický účinok k opatreniam PRV 7.2, 7.5 a 8.5, ktoré sú
súčasťou stratégie CLLD.
Modernizáciou dopravnej infraštruktúry sa zvýši najmä bezpečnosť a kvalita
života obyvateľov, rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov a rozvoj verejných
služieb. Modernizované obce sa stanú atraktívnejšími pre život a zároveň
vzrastie ich potenciál pritiahnuť väčší počet turistov a návštevníkov do
územia čo podporí jeho ekonomický rozvoj.
Plánované aktivity/projekty adresujú uvedené slabé stránky (SWOT) a
definované potreby:
3. zlepšenie bezpečnosti a priepustnosti cestnej dopravy a dostupnosti územia
nemotorovou dopravou
5. podpora modernizácie obecnej infraštruktúry a vybavenia pre
poskytovanie služieb obyvateľom
v súlade s IROP

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku

5.1.2.A

v súlade s IROP
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s IROP
min. 5 000 EUR
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(min. a max.)

max. 80 000 EUR
Región

Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

100%

60%

35%

5%

iné
0
0

viac rozv. región 105 263
66 667
33 333
5 263
Spolu
105 263
66 667
33 333
5 263
v súlade s IROP:
- Projekt musí mať preukázateľný dopad na podporu, rozvoj alebo posilnenie
vzťahov medzi mestom a jeho okolitým zázemím obcí alebo medzi obcou
ako rozvojovým pólom a jej sídelným zázemím.
- Projekt uplatňuje zásadu „znečisťovateľ platí“.
Pre projekty zamerané na energetickú efektívnosť a sektor budov: v súlade s prílohou
č.5 k MP – zásady oprávnenosti projektov stratégie CLLD spolufinancovaných
z IROP. (Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov - Príloha stratégie)

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených RO IROP
Kód Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

A.1 Počet nových služieb a prvkov verejnej

počet

infraštruktúry

Indikatívny
harmonogram výziev

Tabuľka 25

Počiatočná
hodnota

Cieľová
hodnota

0

3

MAS vyhlási prvú výzvu v priebehu 10-12/2018 do vyčerpania alokácie.

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Interný kód aktivity

Rozvoj komunitných a sociálnych služieb

Priradenie k špecific.
cieľu IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejn. infraštruktúrach
Opatrenie má za cieľ podporiť vznik a rozšírenie komunitných a sociálnych
služieb na území MAS prostredníctvom nasledovných oprávnených aktivít:
a) zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane
materiálno-technického vybavenia
b) zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
c) rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
d) infraštruktúra komunitných centier
Analýza SWOT a popis situácie v území MAS poukazuje na vysokú mieru
dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je trvalým problémom a prevládajúcou
príčinou nízkej životnej úrovne, sociálneho vylúčenia a chudoby. Sociálne
vylúčenia je prepojené s chudobou a ich príčinami sú nízke vzdelanie,
nekvalifikovanosť, neprispôsobilosť pracovnej sily, zdravotné postihnutie,
staroba a pod. Tejto náročnej oblasti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť,
práve rozvojom komunitných služieb a formami celoživotného vzdelávania.
Analýza tiež uvádza slabý komunitný život v obciach, napäté vzťahy
s rómskou populáciou a zvýšenú kriminalitu. Dôležitosť potreby posilniť
stagnujúce sociálne začleňovanie znevýhodnených a neprispôsobivých
skupín obyvateľstva, vrátane MRK v obciach Dolného Záhoria vyplýva
z demografie týchto obcí, keď až 7 obcí v rámci MAS vykazuje zvýšený
podiel rómskej populácie (12,4-25,2%) bez adekvátnej sociálnej
infraštruktúry a zázemia pre poskytovanie požadovaných špecifických
komunitných, alebo terénnych a ambulantných služieb. Osobitne urgentná je
táto potreba v prípade segregovaných osád najmä v Plaveckom Štvrtku
(25,2%) a Záhorskej vsi (19,4%).
Potenciál, ktorý prináša prístup Leader/CLLD je vhodným nástrojom na

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

5.1.2.C
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vtiahnutie členov miestnej rómskej komunity a ich zainteresovanie do
riešenia problémov, predovšetkým formami výchovy a starostlivosti o deti
a mládež, ktorá dostane vďaka podpore šancu zlepšiť svoje životné
podmienky a prekonať obmedzenú mentálnu úroveň komunity.
Prieskum v obciach a SWOT poukazuje na nedostatočnú kapacitu sociálnej
infraštruktúry a služieb pre seniorov a ostatné znevýhodnené skupiny,
vrátane osamelých a nízkopríjmových obyvateľov. Časť cieľového územia
zažíva prílev populácie migráciou čím v obciach vzniká tlak na rozšírenie
kapacít sociálnych zariadení a na poskytovanie sociálnych služieb. V obciach
kde populácia stagnuje je potreba budovania sociálnych zariadení a služieb
daná starnutím populácie a odlivom mladých ľudí do miest. Mladá generácia
opúšťa rodičov na vidieku, zakladá si rodiny oddelene a nemá sa ako
postarať o starnúcich rodičov.
Okres Malacky spolu s okresom Pezinok patria medzi najmenej vybavené
zariadeniami pre seniorov v rámci všetkých okresov bratislavského,
trnavského i trenčianskeho regiónu, iba 0,81 – 1,45 miest v zariadeniach pre
seniorov na 1 000 obyvateľov.

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(min. a max.)

Finančný plán

Rozvojom komunitných a sociálnych služieb sa zvýši kvalita života
obyvateľov a podporí rozvoj verejných služieb, vrátane celoživotného
vzdelávania.
Plánované aktivity/projekty adresujú uvedené slabé stránky (SWOT) a
definované potreby:
5. podpora modernizácie obecnej infraštruktúry a vybavenia pre
poskytovanie služieb obyvateľom
7. sociálna inklúzia a boj proti príčinám vylúčenia a chudoby
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
v súlade s IROP
v súlade s IROP
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s IROP
min. 5 000 EUR
max. 80 000 EUR
Región
Spolu
EÚ
ŠR
100%

Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

60%

VZ

35%

5%

iné
0
0

viac rozv. región 86 631,57
51 979
30 321 4 331,57
Spolu
86 631,57
51 979
30 321 4 331,57
v súlade s IROP:
- Projekt musí mať preukázateľný dopad na podporu, rozvoj alebo posilnenie
vzťahov medzi mestom a jeho okolitým zázemím obcí alebo medzi obcou
ako rozvojovým pólom a jej sídelným zázemím.
- Projekt uplatňuje zásadu „znečisťovateľ platí“.
Pre projekty zamerané na energetickú efektívnosť a sektor budov: v súlade s prílohou
č.5 k MP – zásady oprávnenosti projektov stratégie CLLD spolufinancovaných
z IROP. (Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov - Príloha stratégie)

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených RO IROP
Kód Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

C.1 Počet nových služieb a prvkov verejnej

počet

0

2

C.2

počet

0

1

infraštruktúry
Počet nových komunitných služieb pre MRK
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Počiatočná
hodnota

Cieľová
hodnota
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C.3 Počet subjektov, ktoré sa aktívne zapojili do počet
komunitných služieb na miestnej úrovni

Indikatívny
harmonogram výziev

0

2

MAS vyhlási prvú výzvu v priebehu 10-12/2018 do vyčerpania alokácie.

3. Opatrenia financované z iných zdrojov
Tabuľka 26

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Interný kód aktivity

Zlepšenie uplatnenia znevýhodnených osôb na trhu práce

Priradenie k špecific.
cieľu OP ĽZ

4.1.1 – Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v
spoločnosti, vrátane na trhu práce
Opatrenie má za cieľ podporiť aktivizáciu a následné lepšie uplatnenie
znevýhodnených osôb, vrátane MRK na trhu práce.
Analýza SWOT a popis situácie v území MAS poukazuje na vysokú mieru
dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je trvalým problémom a prevládajúcou
príčinou nízkej životnej úrovne, sociálneho vylúčenia a chudoby. Sociálne
vylúčenia je prepojené s chudobou a ich príčinami sú nízke vzdelanie,
nekvalifikovanosť, neprispôsobilosť pracovnej sily, zdravotné postihnutie,
staroba a pod.
Súčasná situácia si vyžaduje zlepšenie sociálnej infraštruktúry a ďalších
nástrojov pomoci prostredníctvom preventívnych opatrení.
Na dosiahnutie cieľa sa aktivity MAS budú zameriavať na vytváranie
možností lepšieho uplatnenia sa ľudí ohrozených riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia na trhu práce.
Aktivity budú zamerané na podpora zlepšenia výkonu a rozvoj ľudských
zdrojov v oblasti služieb sociálnej inklúzie pre samosprávu a mimovládne
organizácie prostredníctvom celoživotného vzdelávania, rozvoj a dostupnosť
vybraných sociálnych služieb, sociálnej práce a iných odborných činností v
prirodzenom prostredí na komunitnej úrovni (napr. terénna sociálna práca a
komunitné centrá), vytváranie inovatívnych nástrojov pre lepšiu integráciu
osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, systematickú podporu
terénnej a ambulantnej sociálnej práce, ako aj na zabezpečenie dostupnosti /
udržateľnosti bývania pre osoby ohrozené chudobou alebo soc. vylúčením.
Plánované aktivity budú zamerané na deti, mladých ľudí, ktorí nie sú v
evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do
procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), neúplné rodiny s
deťmi, mnohodetné rodiny, nízkopríjmové domácnosti, osoby so zdravotným
postihnutím, marginalizované skupiny, vrátane Rómov, jednotlivci ohrození
diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.
Slabý komunitný život v obciach, napäté vzťahy s rómskou populáciou
a zvýšenú kriminalitu uvádza aj SWOT. Dôležitosť potreby posilniť
stagnujúce sociálne začleňovanie znevýhodnených a neprispôsobivých
skupín obyvateľstva, vrátane MRK v obciach Dolného Záhoria vyplýva
z demografie týchto obcí, keď až 7 obcí v rámci MAS vykazuje zvýšený
podiel rómskej populácie (12,4-25,2%) bez adekvátnej sociálnej
infraštruktúry a zázemia pre poskytovanie požadovaných špecifických
komunitných, alebo terénnych služieb. Osobitne urgentná je táto potreba
v prípade segregovaných osád najmä v Plaveckom Štvrtku (25,2%)
a Záhorskej vsi (19,4%).
Výsledkom podpory bude zvýšená aktivita znevýhodnených osôb

Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

4.1.1
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ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a zvýšenie ich možností
uplatnenia sa na trhu práce, zlepšenie ich prístupu k službám na zabezpečenie
základných životných potrieb.

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(min. a max.)

Finančný plán
(indikatívny, nad
rámec alokácie na
stratégiu CLLD)
Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

Plánované aktivity/projekty adresujú uvedené slabé stránky (SWOT) a
definované potreby:
7. sociálna inklúzia a boj proti príčinám vylúčenia a chudoby
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
v súlade s OPĽZ
prijímatelia z neverejného sektora v súlade s OP ĽZ
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s OP ĽZ
min. 5 000 EUR
max. 100 000 EUR
Región
Spolu
EÚ
ŠR
100%

viac rozv. región
Spolu

147 368
147 368

VZ

60%

35%

5%

93 333
93 333

46 667
46 667

7 368
7 368

iné
0
0

v súlade s OP ĽZ:
- prínos k cieľom OP ĽZ a špecifickým cieľom príslušnej IP
- splnenie podmienok oprávnenosti so zameraním na hospodárnosť,
- efektívnosť, účelnosť a účinnosť splnenia podmienok a výdavkov
- naplnenie ukazovateľov stratégie CLLD
- zabezpečenie publicity
- garancia transparentného, kvalitného a efektívneho výberového procesu
- súlad s pravidlami štátnej pomoci a pomoci de minimis
- zohľadnenie princípu „znečisťovateľ platí“ (EFRR)
(Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov)

Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených RO OP ĽZ
Kód Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

4.1.1 Počet vykonávateľov služieb a opatrení na
O0093 účely sociálneho začleňovania
4.1.1 Počet osôb, ktoré využili nové služby

počet

0

2

počet

0

100

počet

0

3

počet

0

2

sociálneho začlenenia
4.1.1 Počet projektov zameraných na sociálne
CO22 služby na miestnej úrovni
4.1.1 Počet vytvorených podporných inform.
nástrojov pre znevýhod.osoby na trhu práce

Indikatívny
harmonogram výziev

Tabuľka 27

Počiatočná
hodnota

Cieľová
hodnota

MAS vyhlási prvú výzvu v nadväznosti na aktuálny harmonogram výziev OP
ĽZ, predbežne v priebehu 01-03/ 2019.

Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Interný kód aktivity

Podpora prevencie a eliminácie všetkých foriem diskriminácie

Priradenie k špecific.
cieľu OP ĽZ

4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Ciele opatrenia

Opatrenie má za cieľ zvýšiť informovanosť a publicitu o formách
diskriminácie a vhodnými aktivitami podporiť jej prevenciu a elimináciu.
Ako vyplýva zo SWOT, v cieľovom území je nutné riešiť diskrimináciu
predovšetkým znevýhodnených osôb a nízko kvalifikovaných skupín, ktorí

Zdôvodnenie výberu
(intervenčná logika)

4.1.2
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sa nedokážu zamestnať a bývajú často zneužívaný na nelegálnu prácu.
Zlý zdravotný stav (chronické ochorenie, zdravotné postihnutie) je jednou z
príčin sociálneho vylúčenia, diskriminácie a chudoby (najmä z dôvodu
následnej straty príjmu a nezamestnanosti). Podľa prieskumov je najviac
rozšírenou formou diskriminácie na Slovensku diskriminácia na základe
etnického pôvodu (56%). Diskriminácia na trhu práce bola uvedená ako
závažná prekážka zamestnanosti Rómov, kedy etnická príslušnosť je
identifikovaná ako druhý najčastejší z dôvodov diskriminácie na trhu práce.
V rámci podporovaných aktivít bude MAS aj prostredníctvom miestnych OZ
sústrediť úsilie na informačnú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o
právach osôb so zdravotným postihnutím a ich prínosu pre spoločnosť, na
projekty podpory a propagácie pozitívnych príkladov zamestnávateľov, ktorí
zamestnávajú znevýhodnených uchádzačov, podporu rozvoja služieb a
opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy, podpory a propagácie
uplatňovania inklúzie pre MRK, ktoré prispievajú k odstraňovaniu
predsudkov a stereotypov a prispievajú k sociálnemu začleneniu, podpora
aktivít zameraných na elimináciu negatívnych stereotypov majority a jej
senzibilizácia vo vzťahu k Rómom, šírenie myšlienok tolerancie, akceptácie
odlišností a zlepšovanie postojov mladých ľudí voči znevýhodneným
skupinám obyvateľstva a pod.
Slabý komunitný život v obciach, napäté vzťahy s rómskou populáciou
a zvýšenú kriminalitu uvádza aj SWOT, pričom tieto pramenia
v stagnujúcom systéme sociálneho začleňovania. Urgentná potreba riešenia
je najmä v prípade segregovaných osád v Plaveckom Štvrtku (25,2%)
a Záhorskej vsi (19,4%).
Výsledkom podpory bude zlepšenie mechanizmov prevencie a eliminácie
všetkých foriem diskriminácie, vrátane viacnásobnej diskriminácie Rómov,
zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie,
zvýšenie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím a v
neposlednom rade zvýšenie počtu subjektov uplatňujúcich manažment
rozmanitosti a vzdelávanie k nemu.

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(min. a max.)

Finančný plán
(indikatívny, nad
rámec alokácie na
stratégiu CLLD)
Princípy pre stanovenie
výberových
a hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií

Plánované aktivity/projekty adresujú uvedené slabé stránky (SWOT) a
definované potreby:
7. sociálna inklúzia a boj proti príčinám vylúčenia a chudoby
8. podpora zachovania historického, kultúrneho dedičstva a tradícií
9. rozvoj komunitného života a zvýšenie spolupatričnosti a identity
v súlade s OPĽZ
prijímatelia z neverejného sektora v súlade s OP ĽZ
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020
v súlade s OP ĽZ
min. 5 000 EUR
max. 100 000 EUR
Región
Spolu
EÚ
ŠR
100%

viac rozv. región
Spolu

147 368
147 368

VZ

60%

35%

5%

93 333
93 333

46 667
46 667

7 368
7 368

iné
0
0

v súlade s OP ĽZ:
- prínos k cieľom OP ĽZ a špecifickým cieľom príslušnej IP
- splnenie podmienok oprávnenosti so zameraním na hospodárnosť,
- efektívnosť, účelnosť a účinnosť splnenia podmienok a výdavkov
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Povinné prílohy
stanovené MAS
Merateľné
ukazovatele projektu

- naplnenie ukazovateľov stratégie CLLD
- zabezpečenie publicity
- garancia transparentného, kvalitného a efektívneho výberového procesu
- súlad s pravidlami štátnej pomoci a pomoci de minimis
- zohľadnenie princípu „znečisťovateľ platí“ (EFRR)
Žiadne nad rámec povinných príloh stanovených RO OPĽZ

Kód

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

4.1.2
O0095
4.1.2
O0097

Počet aktivít zameraných na zvýšenie
povedomia o právach osôb so zdrav. postih.
Počet účastníkov ohrozených diskrimin.
zapojených do vzdelávania al.
využívajúcich poradenstvo v obl.
prevencie/eliminácie diskriminácie
Počet subjektov realizujúcich opatrenia v
oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Počet vytvorených podporných inform.
nástrojov na prevenciu a elimináciu
diskrim.

počet

0

3

počet

0

50

počet

0

3

počet

0

2

4.1.2
4.1.2

Indikatívny
harmonogram výziev

Počiatočná
hodnota

Cieľová
hodnota

MAS vyhlási prvú výzvu v nadväznosti na aktuálny harmonogram výziev OP
ĽZ, predbežne v priebehu 01-03/ 2019.

Všetky uvedené opatrenia naplánovala MAS v súlade s príslušnými článkami nariadení (EÚ)
č. 1301/2013 o EFRR, č. 1305/2013 o EPFRV, s cieľmi politiky rozvoja vidieka a zohľadňujú
dohodnuté pravidlá komplementarity v rámci CLLD medzi PRV a IROP.
Neoddeliteľnou súčasťou Akčného plánu stratégie CLLD je návrh Kritérií pre výber
projektov v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorý MAS predkladá ako samostatný
materiál priložený ku Stratégii CLLD, podľa ktorého budú budúce predložené ŽoNFP/ŽoPr
posudzované.
Časť B.) Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu MAS
V prípade pridelenia dodatočnej výkonnostnej alokácie na stratégiu CLLD plánuje MAS
implementovať nasledovné opatrenia PRV a aktivity IROP:
B1. Opatrenia financované z rozpočtu EPFRV /PRV
Tabuľka 28

Opatrenia PRV - akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu

Názov opatrenia
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu, uľahčenie reštrukturalizácie,
modernizácie a diverzifikácie poľn. podnikov
sekundárne: 2B, 3A, 4B, 4C, 5C

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)
Región
viac rozv. región
Spolu

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

100%

40%

60%

112 500
112 500
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Názov opatrenia
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo
vývoja poľnohospodárskych výrobkov
3A Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej
integrácie do potr. reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty,
propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dod. reťazcoch, skupín a OV
sekundárne: 5C, 6B

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)
Región
viac rozv. región
Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

300 000
300 000

120 000
120 000

180 000
180 000

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

100%

100%

0%

200 000
200 000

200 000
200 000

0
0

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)

viac rozv. región
Spolu

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

60%

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodár.
činností
6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov
a vytvárania pracovných miest

Región

Názov opatrenia

VZ

40%

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)

viac rozv. región
Spolu

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

EÚ a ŠR

100%

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov
2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do
odvetvia poľnohospodárstva a najmä generačnej výmeny
sekundárne: 6A, 2A, 5C

Región

Názov opatrenia

Spolu

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

100%

45%

55%

266 667
266 667

120 000
120 000

146 667
146 667

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)
Región
viac rozv. región
Spolu

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

100%

100%

0%

140 000
140 000
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Názov opatrenia

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
sekundárne: 5C
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)
Región
viac rozv. región
Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

100%

190 920
190 920

VZ

190 920
190 920

0
0

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)

viac rozv. región
Spolu

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV

EÚ a ŠR

100%

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turist. infraštruktúry malých rozmerov na ver. využitie
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
sekundárne: 6A

Región

Názov opatrenia

Spolu

Spolu

EÚ a ŠR

100%

100%

90 000
90 000

VZ

90 000
90 000

0
0

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej
hodnoty lesných ekosystémov
4A Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity, vrátane na
územiach sústavy NATURA 2000
sekundárne: 6B
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ č. 1305/2013)
Región
viac rozv. región
Spolu

Spolu

EÚ a ŠR

100%

100%

75 000
75 000

VZ

75 000
75 000

0
0

B2. Opatrenia financované z rozpočtu EFRR /IROP
Tabuľka 29

Opatrenia IROP - akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu

Názov opatrenia
Priradenie k ŠC
IROP

Podpora zakladania nových mikro a malých podnikov
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácií

Rozsah a oprávnené
činnosti

v súlade s IROP
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Finančný plán
Región
viac rozv. región
Spolu
Názov opatrenia

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

100%

90%

10%

200 000
200 000

180 000
180 000

20 000
20 000

Priradenie k ŠC
IROP

Podpora dopravného prepojenia a dostupnosti územia
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejn. infraštruktúrach

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

v súlade s IROP
Región
viac rozv. región
Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k ŠC
IROP

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

Rozsah a oprávnené
činnosti
Finančný plán

VZ

95%

5%

63 158
63 158

60 000
60 000

3 158
3 158

v súlade s IROP

viac rozv. región
Spolu

Priradenie k ŠC
IROP

EÚ a ŠR

100%

Výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory
lokálnych producentov
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejn. infraštruktúrach

Región

Názov opatrenia

Spolu

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

100%

95%

5%

42 105
42 105

40 000
40 000

2 105
2 105

Rozvoj infraštruktúry vzdelávania
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejn. infraštruktúrach
v súlade s IROP
Región
viac rozv. región
Spolu

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

100%

95%

5%

49 446
49 446

46 974
46 974

2 472
2 472

Spôsob definovania finančných plánov a harmonogramov výziev
Finančné plány jednotlivých opatrení boli vypracované v nadväznosti na predpísanú štruktúru
výdavkov v rámci PRV a IROP, podľa jednotlivých typov pomoci a rozdielnych druhov
žiadateľov a v súlade so Stratégiou financovania EŠIF 2014-2020.
Najdôležitejším kritériom pri pridelení alokácie na opatrenie bol priamy, realistický
a nákladovo efektívny dopad pridelených prostriedkov na stanovené priority a ciele, ktoré sa
dajú zmerať hlavnými cieľovými ukazovateľmi stratégie. Preto rozhodujúcimi kritériami boli:
• predpokladaný počet vytvorených pracovných miest
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•
•
•

vytvorenie nových podnikov/výrobkov/služieb
počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry vo väzbe na zachovanie prírodného
a kultúrneho dedičstva
počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia infraštruktúry /služieb

V tomto zmysle je základná aj výkonnostná alokácia prerozdelená na jednotlivé priority
a špec. ciele stratégie nasledovne:
Základná alokácia (€)

Priorita 1
Priorita 2

šc.1
šc.2
šc.1
šc.2

Priorita 3 (len IROP)
Priorita 4 (bez op.19.3)
Spolu

Výkonnostná alokácia (€)

408 000
333 000
100 000
537 812
82 300
292 005
1 753 117

365 000
300 000
135 000
507 894
0
269 911
1 577 805

V rámci priority 3 sa MAS bude tiež uchádzať o podporu pre projekty sociálnej inklúzie z OP
ĽZ a v rámci priority 2 o podporu enviromentálnych projektov prostredníctvom
Environmentálneho fondu SR a OP KŽP. Súčasne bude nabádať a podporovať členské
obce a ostatné subjekty v území k zapojeniu sa do výziev v rámci EŠIF..
Definovanie harmonogramu výziev je stanovené v nadväznosti na podmienky stanovené RO
PRV/IROP, tak aby MAS mohla splniť oba stanovené míľniky (A, B) výkonnosti MAS.
Ďalším kritériom bola primeraná a časovo rozložená administratívna záťaž na kanceláriu
a ďalšie zapojené orgány MAS, ktoré nevyhnutne potrebujú určitý čas na prípravu,
odkomunikovanie a zadministrovanie každej jednotlivej výzvy.
5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD
5.3.1. Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD
Spôsob podávania pravidelných správ orgánom MAS a riadiacim orgánom pre PRV
a IROP
Zber monitorovacích ukazovateľov bude zabezpečovať kancelária MAS (zodpovedá
manažér MAS) priebežne z monitorovacích správ projektov konečných prijímateľov,
prípadne z ich ŽoNFP a údaje bude zaznamenávať do pripravených monitorovacích tabuliek
v programe MS Excel.
Jedenkrát ročne formou Výročnej správy o implementácii kancelária MAS zabezpečí
sumarizáciu a popis stavu stanovených indikátorov stratégie CLLD podľa monitorovacieho
a hodnotiaceho rámca stratégie (viď nasledujúca časť).
Vo výročných správach kancelária MAS podrobne kvantifikuje aktuálne hodnoty všetkých
ukazovateľov stanoveného rámca (stav k 31.12) a súčasne stručne popíše stav v kontexte
celkového vývoja územia. V správe sa sledované ukazovatele v aktuálnom roku porovnajú s
počiatočným stavom na začiatku implementácie, resp. so stavom v predchádzajúcej
monitorovacej správe. Správa bude každoročne predkladaná Výkonnému orgánu na
prerokovanie a vydanie stanoviska a následne bude predložená na prerokovanie v
Monitorovacom výbore MAS. Monitorovací výbor správu prerokuje, zhodnotí jej obsah,
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plnenie cieľov stratégie a následne správu schváli alebo neschváli. V prípade potreby môže
navrhnúť doplnenie monitorovacích ukazovateľov.
V prípade odklonu od plnenia cieľov budú navrhnuté opatrenia, ktoré budú predložené
najvyššiemu orgánu MAS na prerokovanie a schválenie. Výročná správa bude pokrývať
obdobie implementácie počas predchádzajúceho kalendárneho roka a bude vypracovaná
najneskôr do 31.marca nasledujúceho roka.
Výročné správy o implementácii stratégie budú podkladom pre poskytovanie údajov a správ
pre RO a pre hodnotenie implementácie vybraných opatrení stratégie a posúdenia ako tieto
prispievajú k realizácii cieľov PRV, resp. IROP a OP ĽZ. Ďalej budú slúžiť ako nástroj
priebežného hodnotenia a hodnotenia ex-post na konci programového obdobia a na konci
implementácie stratégie.
Míľniky implementácie stratégie CLLD
Počas implementácie bude MAS sledovať a vyhodnocovať dosahovanie
míľnikov
implementácie, tak aby splnila hodnoty míľnikov stanovené gestorom CLLD. Tieto
označujú prechody jednotlivých fáz realizácie stratégie a zároveň sú ukazovateľom
výkonnosti MAS a podmienkou pridelenia dodatočnej výkonnostnej alokácie:
a) Míľnik A - vyhlásenie výziev MAS zverejnením na webovom sídle PPA/RO pre IROP s
celkovou alokáciou 65 % zo základnej alokácie pre MAS (vedenej v Rozhodnutí o schválení
stratégie CLLD a udelení štatútu MAS) do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí
NFP na chod MAS.
b) Míľnik B predstavuje je splnenie všetkých nasledovných kritérií:
✓ vyhlásenie prvej výzvy MAS zverejnením na webovom sídle PPA/RO pre IROP do
2 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS
✓ do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, vyhlásenie
výziev MAS zverejnením na webovom sídle PPA/RO pre IROP s celkovou alokáciou
min. 20 % zo základnej alokácie pre MAS (min. 290 643 EUR).
✓ do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP pre pod-opatrenie na chod
MAS, vyhlásenie výziev MAS zverejnením na webovom sídle PPA/RO IROP
s celkovou alokáciou min. 40 % zo základnej alokácie pre MAS (min. 581 285 EUR)
✓ do 30. 06. 2020 dosiahnuť úroveň kontrahovania 95 % z alokácie na všetky výzvy
MAS, ktoré vyhlásila do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod
MAS.
Pre rýchle a praktické posúdenie pokroku si MAS stanovila aj nasledovné míľniky:
1. Míľnik: Do konca r. 2018 kontrahovanie 15% prostriedkov PRV a IROP alokovaných na
opatrenia stratégie 2. Míľnik: Do konca r. 2019 kontrahovanie 30% prostriedkov PRV
a IROP alokovaných na opatrenia stratégie 3. Míľnik: Do konca r. 2020 kontrahovanie 50%
prostriedkov PRV a IROP alokovaných na opatrenia stratégie
4. Míľnik: Do konca r. 2022 kontrahovanie 90% prostriedkov PRV a IROP alokovaných na
opatrenia stratégie
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Vo väzbe na príslušné OP budú dôležitými míľnikmi implementácie stratégie CLLD
realizované hodnotenia stavu v rokoch 2019 (priebežné) a 2023 (ex-post). V uvedených
rokoch MAS zabezpečí vykonanie príslušných hodnotiacich činností a prezentovanie
výstupov a záverov, v zmysle ustanovení relevantných nariadení EÚ a usmernení príslušných
RO.
V kontexte priebežného monitorovania a hodnotenia implementácie kancelária MAS
štvrťročne pripraví a predloží Výkonnému orgánu Správu o realizácii výziev, v ktorej
popíše realizovaný pokrok s ohľadom na plnenie ukazovateľov stratégie CLLD a vyššie
uvedených míľnikov, priebeh príslušných fáz procesu, prípadné problémy a návrhy ich
riešenia. Súčasťou správy o výzvach bude vyhodnotenie skúseností a plán aktivít na najbližšie
obdobie 3 - 6 mesiacov.
Jednotlivé výzvy MAS budú vyhlasované podľa Indikatívneho harmonogramu výziev,
ktorý zostaví MAS na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka a zverejní ho na svojom
webovom sídle. V nasledovnej tabuľke je znázornený zjednodušený cyklus implementácie
stratégie prostredníctvom výziev, ktorý určuje úlohy a subjekty, ktorých sa okruh úloh týka.
Cyklus implementácie stratégie a zodpovednosti orgánov MAS
Názov aktivity
RO PPA NO VO MV KO VK K
Príprava a vyhlásenie výzvy
X
X
X
Konzultácie a školenia pre potenciálnych
X
X
žiadateľov
Realizácia komunikačnej kampane
X
Registrovanie a vyhodnotenie projektových
X
X
X
návrhov, resp. ŽoNFP
Schválenie úspešných ŽoNFP a podpísanie
X
X
zmlúv s KP
Kontrola monitorovacích správ prijímateľov
X
X
Príprava a schválenie ŽoP
X
X
Kontrola na mieste realizácie
X
X
X
X
X
Priebežné
hodnotenie
implementácie
X
X
X
X
a identifikácia možných rizík
Príprava návrhov a konzultovanie zmien
X
X
X
X
stratégie
Schválenie návrhov na zmenu stratégie
X
X
Ex-post hodnotenie stratégie
X
X
X
RO – riadiaci orgán
PPA – pôdohospodárska platobná agentúra
VO – výkonný orgán MAS
MV – monitorovací výbor MAS
VK – výberová komisia MAS
K – kancelária MAS

KP
X

X
X
X
X

NO – najvyšší orgán MAS
KO – kontrolný orgán MAS
KP – konečný prijímateľ

Súbor merateľných ukazovateľov
Súbor

merateľných

ukazovateľov

je

odvodený

od

jednotného

monitorovacieho

a hodnotiaceho rámca PRV pre programové obdobie 2014-2020 a zaisťuje zber
štandardizovaných povinných ukazovateľov (príloha č. VII nar. Komisie (EU) č.808/2014),
ktorý MAS doplnila špecifickými ukazovateľmi pokrývajúcimi špecifiká vlastnej stratégie
CLLD. Pre aktivity IROP a OP ĽZ sú doplnené príslušné ukazovateľa podľa príslušnosti
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aktivity k špecifickému cieľu a investičnej priorite príslušného OP. Súbor stanovených
merateľných ukazovateľov a ich cieľové hodnoty sú uvedené v nasledujúcej kap. 5.3.2
Monitorovacie ukazovatele.
Zdôvodnenie nastavenia cieľových hodnôt ukazovateľov a spôsoby ich výpočtu
Cieľové

hodnoty

ukazovateľov

boli

nastavené

na

základe odborného

posúdenia

predpokladanej finančnej náročnosti plánovaných projektov s ohľadom na čo najvyššiu
efektívnosť využitia zdrojov. Výpočet cieľovej hodnoty sa odvíja najmä od možností
finančného plánu na opatrenie a v nadväznosti na overenú štruktúru výdavkov v rámci PRV
a ROP v predošlom programovacom období 2007-2013, podľa jednotlivých typov pomoci
a rozdielnych druhov žiadateľov.
Najdôležitejším kritériom pri pridelení alokácie na opatrenie bol priamy, realistický
a nákladovo efektívny výstup a výsledok, pridelených prostriedkov na stanovené priority a
ciele, ktoré prinesú požadované zmeny v cieľovom území, z ktorých najdôležitejšie sú:
•
•
•
•

predpokladaný počet vytvorených pracovných miest
vytvorenie nových podnikov/výrobkov/služieb
počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry vo väzbe na zachovanie prírodného
a kultúrneho dedičstva
počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia infraštruktúry /služieb

Postupy samohodnotenia orgánov a činnosti MAS
Účelom samohodnotenia činnosti MAS je plynulý a bezproblémový priebeh implementácie
stratégie a funkčná kancelária MAS. V priebehu prvého mesiaca činnosti pripraví manažér
MAS podrobný Návrh pracovnej činnosti kancelárie MAS, ktorú predloží Výkonnému orgánu
na

schválenie.

Okrem

administratívnych

a

procesných

povinností

súvisiacich

s implementáciou stratégie budú činnosti pokrývať aj oblasť poradenstva pre potencionálnych
žiadateľov, informovanosti a publicity stratégie v území MAS.
Príslušné orgány MAS Dolné Záhorie budú pravidelne vyhodnocovať inštitucionálne
zabezpečenie implementácie stratégie CLLD, a to konkrétne:
•
•
•
•
•
•

Funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS
Funkčnosť manažmentu MAS
Flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii a projektoch
Schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov
Schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov
Schopnosť MAS splniť stanovené míľniky (A,B) a kvalifikovať sa na možné získanie
dodatočnej výkonnostnej alokácie (v prípade disponibilných finančných prostriedkov)
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Pre samohodnotenie inštitucionálneho zabezpečenia činnosti MAS v prvom roku prevádzky
MAS, najneskôr do 6 mesiacov od uskutočnenia prvej výzvy, Výkonný orgán zostaví tabuľky
sebahodnotenia, ktoré zohľadnia vyššie uvedené kritériá. V tomto ohľade bude výkonný
orgán, výberová komisia a monitorovací výbor MAS permanentne dbať na nasledovné otázky
samohodnotenia:

Výkonný
orgán

Výberová
komisia

Monitorovací výbor

Overenie
príspevkov
a ukazovateľov
stratégie
Výzvy

Zmluvy

Publicita
MAS

Animácia
v území

Otázky samohodnotenia – riadenie a procesy
Výkonný orgán sa schádzal minimálne 2-krát ročne
Výkonný orgán bol vždy uznášaniaschopný
Boli dodržané všetky termíny týkajúce sa činnosti orgánu
Boli pripravené/ aktualizované všetky materiály na rokovania NO
Boli pripravené/ aktualizované všetky dokumenty týkajúce sa činnosti MAS
(napr. štatúty, pracovný a organizačný poriadok, atď.)
Spolupráca s ostatnými orgánmi MAS vrátane NO fungovala plynule
Komisia zasadala pravidelne na základe projektových výziev
Komisia bola stále uznášaniaschopná
RO, PPA a NSRV nemali výhrady proti činnosti komisie
Komisia spolupracovala s manažérom MAS a VO plynule
Boli dodržané všetky termíny týkajúce sa činnosti komisie
Boli pripravené/ aktualizované všetky materiály pre činnosť komisie
Boli prijaté dostatočné opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov
Monitorovací výbor zasadal pravidelne podľa potreby, min. raz ročne
Monitorovací výbor bol pravidelne uznášaniaschopný
RO, PPA a NSRV nemali výhrady proti činnosti výboru
MV spolupracuje s manažérom MAS, VO a hodnotiteľom plynule
Boli dodržané všetky termíny týkajúce sa činnosti výboru
Boli pripravené/ aktualizované všetky materiály týkajúce sa činnosti MV
Otázky samohodnotenia – implementácia stratégie
Sú všetky ukazovatele stratégie dostatočne objektívne merateľné
a pravidelne zaznamenávané
Sú účinky opatrení a ich ukazovatele priradené správne k fokusovým
oblastiam PRV
Obsahuje stratégia ukazovatele na overenie 7 kľúčových znakov LEADER
Boli dodržané všetky procesné úkony a termíny týkajúce sa vyhlasovania
výziev MAS
Boli dodržané všetky obsahové a formálne parametre výziev MAS
Sú identifikované problémy vo vzťahu k potencionálnym/ podporeným
žiadateľom o NFP
Sú dodržiavané všetky procedúry, termíny a náležitosti pri podpise
a kontrole plnenia zmlúv o NFP
Otázky samohodnotenia – informovanie, vzdelávanie a animácia
Je pravidelne aktualizovaný a dodržiavaný plán publicity MAS
Sú používané nástroje publicity dostatočne účinné
Je pravidelne aktualizovaný a dodržiavaný plán vzdelávania členov MAS
Sú realizované vzdelávacie aktivity dostatočne účinné vzhľadom
k potrebám MAS
Je pravidelne aktualizovaný a dodržiavaný plán animácií v území MAS
Sú realizované animačné aktivity dostatočne účinné vzhľadom k potrebám
MAS
Je zaznamenaná pozitívna spätná väzba na realizované animačné aktivity
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Uvedené

otázky

budú

min.

v ročných

intervaloch

implementácie

prerokované

a zodpovedané, pričom kontrolu samohodnotenia uvedených orgánov a stanovenie odpovede
vykoná Kontrolný orgán MAS. V prípade odpovede „nie“ príslušný orgán prerokuje danú
oblasť a na základe toho vykoná potrebné opatrenia na odstránenie problému, o čom doloží
kontrolnému orgánu dôkaz.
Všetky orgány MAS na vlastnej úrovni, osobitne manažér MAS a Kontrolný orgán MAS
počas celého procesu identifikujú možné problémy a riziká implementácie stratégie
a v prípade akýchkoľvek zistení včas predkladajú konkrétny návrh opatrení na ich
elimináciu.
Súčasťou samohodnotenia činnosti MAS bude aj reflektovanie plnenia všetkých stanovených
ukazovateľov monitorovacieho a hodnotiaceho rámca stratégie, ktoré sú definované
v nasledovnej kapitole, prípadne ďalších odporúčaní a záverov vo väzbe na rokovania
monitorovacieho výboru. Výročné správy prerokuje Monitorovací výbor MAS, ktorý
zasadá minimálne raz ročne a ten správu schváli, alebo neschváli, pričom hodnotí, či
implementácia stratégie postupuje v súlade s jej cieľmi.
Periodicita a spôsob hodnotenia
Pre potreby RO bude MAS v zmysle relevantných nariadení EÚ realizovať priebežné
hodnotenie implementácie stratégie CLLD v roku 2020 a záverečné hodnotenie na konci
programového obdobia v roku 2023. Predmetom hodnotenia bude posúdenie výstupov na
úrovni opatrení a výsledkov na úrovni špecifických cieľov a priorít stratégie.
Výročná monitorovacia správa o implementácii stratégie CLLD predložená v roku 2019 bude
nad rámec bežných Výročných monitorovacích správ (finančné údaje, kvantifikácia plnenia
stanovených monitorovacích ukazovateľov) obsahovať samostatnú čas hodnotenia v rámci
ktorej budú posúdené nasledujúce skutočnosti:
a) pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju
prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou;
b) pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity MAS a prijímateľov
na spravovanie a využívanie fondov;
c) opatrenia prijaté s cieľom podporiť rovnosť príležitostí, predchádzať diskriminácii,
najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím, a opatrenia
realizované na zabezpečenie začlenenia do operácií;
d) opatrenia prijaté na presadzovanie inovácií, vrátane sociálnych, ako súčasti trvaloudržateľného rozvoja;
e) pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb cieľových
skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s
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osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným
postihnutím, dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných mladých ľudí;
Pri vypracovaní hodnotení ako súčastí rozšírenej výročnej správy bude MAS spolupracovať s
nezávislým hodnotiteľom, na základe požiadavky výkonného orgánu MAS. Výročné správy
budú predkladané vždy k 31.3. roka n+1.
V prípade zistenia odklonu od cieľov, neplánovaných objektívnych dôvodov pre nevyužívanie
alokovaných zdrojov v jednotlivých opatreniach, alebo vysoké požiadavky v rámci iných
opatrení, Výkonný orgán MAS pripraví návrh zmien stratégie CLLD, pričom prihliada na jej
pôvodné špecifické ciele a priority. Návrhy zmien stratégie na pokyn Výkonného orgánu
rozpracuje kancelária MAS a schvaľuje najvyšší orgán MAS. Následne MAS v stanovenej
administratívnej procedúre požiada o schválenie zmien Gestora CLLD, resp. dotknutý RO.
Predmetom záverečného hodnotenia (ex-post) na konci programového obdobia v r. 2023,
t.j.na konci implementácie stratégie CLLD bude hodnotenie výstupov na úrovni opatrení,
hodnotenie výsledkov na úrovni špecifického cieľa a hodnotenie celkových dopadov na
úrovni priorít a strategického cieľa.
Identifikácia možných rizík implementácie stratégie CLLD (z hľadiska finančného,
procesného a ľudských zdrojov) a popis opatrení na ich elimináciu vrátane zodpovedných
subjektov
Z hľadiska finančného existuje nízke riziko omeškania zálohových platieb zo strany PPA na
chod MAS a animácie, čo môže znížiť operatívnosť fungovania kancelárie MAS.
Opatrením na eliminovanie tohto rizika bude dôsledná príprava činností MAS, podrobné
plánovanie, priebežná kontrola harmonogramu prác, dodržiavanie stanovených termínov
a lehôt pri predkladaní ŽoP, ako aj predpísaných formátov a ucelených dokumentov,
súvisiacich dokladov z verejného obstarávania a účtovných dokladov MAS. Za kvalitu
a včasnosť predkladaných dokumentov MAS na PPA bude zodpovedný manažér MAS
a v druhom slede Výkonný orgán.
Z procesného hľadiska predstavujú nízke riziko najmä neúspešné, resp. opakované procesy
verejného obstarávania v rámci kancelárie MAS, ktoré zvyšujú riziko omeškania preplácania
výdavkov na chod MAS a animácie.
Riziko

oneskorenia

vplyvom

prieťahov

pri

verejnom

obstarávaní

bude

žiadateľ

minimalizovať tým, že verejné obstarávanie zverí odborne spôsobilej osobe pre V.O. Súťažné
podklady pre všetky verejné obstarávania budú pripravené dôsledne, s internou logikou a
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transparentne, tak aby uchádzači podľa nich dokázali pripraviť kvalitné a obsahovo správne
súťažné ponuky a nemuseli požadovať dodatočné odpovede a vysvetlenia.
Za procesné riziká bude zodpovedný manažér MAS.
Z hľadiska ľudských zdrojov existuje mierne riziko v úrovni potrebných vedomostí
a zručností, odbornosti, usilovnosti a dostatočnej motivácii personálu kancelárie MAS a
osobitne manažéra MAS.
Opatrením na eliminovanie tohto rizika bude stanovenie dostatočne náročných podmienok
kvalifikácie na manažéra a ostatných pracovníkov kancelárie MAS, ako aj dôsledný výber
vrátane realizácie osobných pohovorov s uchádzačmi o prácu v kancelárii MAS. Za
odbornosť a celkovú všestrannú kvalitu personálu MAS bude zodpovedný Výkonný orgán
MAS. Tento vyvinie maximálne úsilie aby pre prácu v MAS získal kvalitný a vhodne
vyvážený tím, ktorý bude dôsledný, morálne bezúhonný a dostatočne motivovaný na náročnú
prácu, osobitne počas rozbehu činnosti novej MAS.
Súčasne bude presadzovať vytvorenie zdravotne i duševne priaznivých pracovných
podmienok a poskytnutie adekvátne motivujúcej mzdy, prípadne ďalších benefitov pre
zamestnancov kancelárie MAS.

5.3.2. Monitorovacie ukazovatele
Základným nástrojom monitorovania je jednotný monitorovací a hodnotiaci rámec PRV pre
programové obdobie 2014-2020 zaisťujúci zber štandardizovaných povinných ukazovateľov
(príloha č. VII nar. Komisie (EU) č.808/2014), ktorý MAS doplnila špecifickými
ukazovateľmi pokrývajúcimi špecifiká vlastnej stratégie CLLD.
Monitorovanie na projektovej úrovni
1)

Zber monitorovacích ukazovateľov na projektovej úrovni bude vychádzať z údajov zo
ŽoNFP a monitorovacích správ (MS). Časť ukazovateľov bude získaná
administratívnym spôsobom (napr. celkové verejné výdavky, celkové investície, počty
podporených operácií a pod.).

2)

Monitorovanie projektov prostredníctvom monitorovacích správ slúži na včasné
získavanie potrebných údajov za účelom monitorovania a hodnotenia programu.
Monitorovanie na úrovni projektu pozostáva z monitorovania počas realizácie projektu,
pri jeho ukončení, po ukončení projektov a počas udržateľnosti projektu.

3)

Formuláre MS pre jednotlivé opatrenia budú jednotné podľa návrhu MS PPA, resp.
gestora CLLD. Presný spôsob predkladania správ bude špecifikovaný v príručke pre
prijímateľa a v zmluve o NFP.
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4)

Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu sa bude vykonávať podľa údajov
záverečnej MS správy, ktorú prijímateľ predkladá pri ukončení realizácie aktivít
projektu v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.

5)

Zber údajov po ukončení projektu bude pozostávať z validácie a spracovania vybraných
údajov poskytnutých v MS a ich syntéze podľa hlavných tém hodnotenia PRV/ IROP.

Monitorovanie na úrovni stratégie CLLD
1)

Monitorovanie stavu, pokroku v plnení cieľov stratégie sa bude vykonávať agregovaním
údajov získaných na projektovej úrovni.

2)

Monitorovanie na úrovni stratégie bude zabezpečené prostredníctvom Monitorovacích
tabuliek, ktoré budú súčasťou ročných správ o vykonávaní stratégie predkladaných
RO/gestorovi CLLD.

3)

Spôsob a termín predkladania ročných správ o vykonávaní stratégie bude v súlade
s podmienkami ktoré určí RO/ gestor CLLD.

4)

Výstupy z monitorovania poskytnú MAS a ostatným relevantným subjektom informácie
o priebehu implementácie stratégie, na základe ktorých bude následne možné prijímať
rozhodnutia v oblasti riadenia, a zabezpečovať informovanosť obyvateľstva MAS
a publicitu stratégie a pomoci EÚ.

Nižšie uvedený hodnotiaci a monitorovací rámec bude slúžiť ako nástroj priebežného
hodnotenia implementácie stratégie pre najvyšší orgán MAS, výkonný orgán, monitorovací
výbor a kontrolný orgán. Ukazovatele, ktoré obsahuje hodnotiaci a monitorovací rámec sa
budú sledovať priebežne a vyhodnocovať min. 1-krát ročne od spustenia implementácie do
konca roku 2023. Pôjde o sledovanie a zaznamenávanie nasledovných typov ukazovateľov:
•
•
•
•

Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň programu
Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických cieľov IROP a
fokusových oblastí PRV
Vlastné – špecifické ukazovatele
Ukazovatele na overenie 7 kľúčových znakov LEADER
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A/ Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň programu
Tabuľka 30

Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 2014-2020
Cieľová hodnota
v roku 2023

Názov cieľového ukazovateľa
Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb

15 000

Počet obyvateľov podporenej MAS

61 382

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) (obl. 6B)

Tabuľka 31

13

Celkové verejné výdavky – PRV SR 2014-2020
Cieľová hodnota
v roku 2023

Názov ukazovateľa výstupu
Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci
stratégie CLLD (len časť z PRV)

1 461 112

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch a
oživení - (len časť z PRV)

Tabuľka 32

292 005

Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014-2020
Názov ukazovateľa výstupu

Počet podporených podnikov
Zamestnanosť v podporených podnikoch

Merná
jednotka

Cieľová hodnota
v roku 2023

podnik

2

FTE

4

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť
výrobky, ktoré sú pre firmu nové

podnik

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť
výrobky, ktoré sú pre trh nové

podnik

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

počet

2
1
3

B/ Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických cieľov IROP a
fokusových oblastí PRV, s priradenými špecifickými ukazovateľmi
MAS bude monitorovať plnenie stratégie CLLD podľa hlavného príspevku opatrenia ku
konkrétnej fokusovej oblasti PRV, resp. špecifickému cieľu IROP a OP ĽZ.
Pre lepšiu vypovedajúcu schopnosť monitorovacích údajov sú povinné ukazovatele doplnené
o vlastné špecifické monitorovacie ukazovatele, ktoré sú logicky priradené ku konkrétnej
fokusovej oblasti, resp. špecifickému cieľu IROP a OP ĽZ, tak aby bolo možné efektívnejšie
popísať plnenie priorít a špecifických cieľov stratégie CLLD.
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Plán monitorovania primárnych účinkov opatrení a aktivít (PRV, IROP, OP ĽZ) podľa
oblastí zamerania a špecifických cieľov stratégie CLLD
Priorita 1: Stimulácia miestnej ekonomiky a zamestnanosti
Špecifický cieľ 1: Posilnenie ekonomickej životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov
a zvýšenie dostupnosti lokálnych produktov
Fokusová oblasť: 2A
Názov opatrenia
4.1 Podpora na
investície do
poľnohospodárskych
podnikov
Špecifické ukaz.:

Názov ukazovateľa

Jednotka

Cieľ v r. 2023

Celkové verejné výdavky

EUR

108 000

Celkové investície

EUR

270 000

Počet podporených činností/operácií

počet

4

Počet podporených poľnoh. podnikov/príjemcov

počet

3

Počet nových miest odbytu produkcie

počet

1

Fokusová oblasť: 2B
Názov opatrenia
6.1 Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti
pre mladých
poľnohospodárov
Špecifický ukaz.:

Názov ukazovateľa

Jednotka

Cieľ v r. 2023

Celkové verejné výdavky

EUR

300 000

Počet podporených poľnoh. podnikov/príjemcov

počet

6

Počet vytvorených pracovných miest

počet

6

Špecifický cieľ 2: Rozvoj podnikania a zamestnanosti využitím špecifických prírodných
a kultúrnych zdrojov a inovácií
Fokusová oblasť: 6A
Názov opatrenia
6.4 Podpora na
investície do vytvárania
a rozvoja nepoľnohosp.
činností
Špecifický ukaz.:

Názov ukazovateľa

Jednotka

Cieľ v r. 2023

Celkové verejné výdavky

EUR

152 000

Celkové investície

EUR

337 778

Počet podporených poľnoh. podnikov/príjemcov

počet

3

Počet vytvorených pracovných miest

počet

3

Aktivity IROP - špecifický cieľ 5.1.1
Názov opatrenia

A. Podpora zakladania
nových mikro a malých
podnikov

Názov ukazovateľa

Jednotka

Cieľ v r. 2023

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch

FTE

4

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť
výrobky, ktoré sú pre firmu nové

počet

2

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť
výrobky, ktoré sú pre trh nové

počet

1

Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

počet

2
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Priorita 2: Fyzická regenerácia územia a zvýšenie kvality života
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie dopravného prepojenia a dostupnosti územia
Aktivity IROP - špecifický cieľ 5.1.2
Názov opatrenia

Názov ukazovateľa

A. Podpora dopravného
prepojenia a dostupnosti
územia

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

Jednotka
počet

Cieľ v r. 2023
3

Špecifický cieľ 2: Zlepšenie obecnej infraštruktúry a služieb
Fokusová oblasť: 6B
Názov opatrenia
7.4. Podpora na investície
do budovania, zlepšenia
alebo rozšírenia všetkých
typov malej
infraštruktúry...
Špecifický ukaz.:

Názov ukazovateľa

Špecifický ukaz.:

Cieľ v r. 2023

Celkové verejné výdavky

EUR

361 900

Celkové investície

EUR

361 900

Počet podporených činností/operácií

počet

10

Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia
infraštruktúry/služieb

počet

20 000

Počet podporených kultúrnych a športových zariadení

počet

5

Názov opatrenia
7.5. Podpora na investície
do rekreačnej infraštrukt.,
turistických informácií a
do turistickej
infraštruktúry malých
rozmerov...

Jednotka

Názov ukazovateľa

Jednotka

Cieľ v r. 2023

Celkové verejné výdavky

EUR

175 912

Celkové investície

EUR

175 912

Počet podporených činností/operácií

počet

5

Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia
infraštruktúry/služieb

počet

10 000

Počet podporených prvkov rekreačnej infraštruktúry

počet

5

Priorita 3: Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe
Špecifický cieľ 1: Podporiť poskytovanie služieb na komunitnej úrovni
Aktivity IROP - špecifický cieľ 5.1.2
Názov opatrenia
C. Rozvoj komunitných a
sociálnych služieb

Názov ukazovateľa

Jednotka

Cieľ v r. 2023

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

počet

2

Počet nových komunitných služieb pre MRK

počet

1

Počet subjektov, ktoré sa aktívne zapojili do komunitných
služieb na miestnej úrovni

počet

2

Špecifické ukaz.:

Aktivity OP ĽZ - špecifický cieľ 4.1.1
Názov opatrenia
Zlepšenie uplatnenia znevýhod.
osôb na trhu práce

Názov ukazovateľa
Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely
sociálneho začleňovania
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Špecifické ukaz.:

Počet osôb, ktoré využili nové služby v oblasti sociálneho
začlenenia

počet

100

Počet projektov zameraných na sociálne služby na
miestnej úrovni

počet

3

Počet vytvorených podporných informačných nástrojov
pre znevýhodnené osoby na trhu práce

počet

2

Aktivity OP ĽZ - špecifický cieľ 4.1.2
Názov opatrenia

Názov ukazovateľa

Podpora prevencie a eliminácie
všetkých foriem diskriminácie

Špecifické ukaz.:

Jednotka

Cieľ v r. 2023

Počet aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o
právach osôb so zdravotným postihnutím

počet

3

Počet účastníkov ohrozených diskrimináciou zapojených
do vzdelávania alebo využívajúcich poradenstvo v oblasti
prevencie/eliminácie diskriminácie

počet

50

Počet subjektov realizujúcich opatrenia v oblasti
prevencie a eliminácie diskriminácie

počet

3

Počet vytvorených podporných informačných nástrojov
na prevenciu a elimináciu diskriminácie

počet

2

Priorita 4: Partnerstvo a spolupráca
Špecifický cieľ 1: Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi v území a posilniť spoluprácu
Fokusová oblasť: 6B
Názov opatrenia
19.3 Príprava a
vykonávanie činností
spolupráce MAS
Názov opatrenia
19.4 Podpora na
prevádzkové náklady
a oživenie

Názov ukazovateľa

Jednotka

Cieľ v r. 2023

Celkové verejné výdavky

EUR

150 000

Počet podporených projektov spolupráce

počet

3

Názov ukazovateľa

Jednotka

Cieľ v r. 2023

Celkové verejné výdavky

EUR

292 005

Počet podporených zamestnancov MAS

počet

2

Počet podporených projektov/ operácií stratégie CLLD/LEADER
(PRV+IROP)

počet

34

Jednotlivé skupiny ukazovateľov sú navrhnuté podľa princípov SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic, Time bound).
C / Ukazovatele na overenie 7 kľúčových znakov LEADER
Na overenie kľúčových znakov Leader je monitorovací a hodnotiaci rámec stratégie CLLD
rozšírený o vlastné/špecifické hodnotiace otázky, hodnotiace kritériá a ďalšie špecifické
ukazovatele:
Znak
Špecifická hodnotiaca otázka
Hodnotiace kritérium
Špecifický ukazovateľ
1.
Do akej miery boli aplikované Sú podporené aktivity a bene- Počet a typy aktivít/
oblastné stratégie miestneho ficienti,
ktorí
adresovali beneficientov
CLLD
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rozvoja vďaka
LEADER/CLLD ?
2.

mechanizmu najväčšie/ rozhodujúce potreby
územia MAS identifikované
vo SWOT.
Do akej miery bol aplikovaný Stratégia CLLD bola pripraveprístup zdola nahor vďaka ná zdola-nahor a založená na
mechanizmu LEADER/CLLD ?
konzultáciách s relevantnými
miestnymi aktérmi.
Do akej miery bolo úspešné
vytváranie verejno-súkromných
partnerstiev vďaka mechanizmu
LEADER/CLLD ?
Do akej miery boli aplikované/
stimulované inovatívne prístupy
v rozvoji vidieka vďaka mechanizmu LEADER/CLLD ?

Boli vytvorené reálne verejnosúkromné partnerstvá.

5.

Do akej miery boli aplikované
multi-sektorové prístupy pri
návrhu stratégie CLLD vďaka
mechanizmu LEADER/CLLD ?

Boli
podporené
aktivity/projekty integrujúce
viac sektorov (napr. cez
výberové kritériá)

6.

Do akej miery boli vytvorené
rôzne druhy sietí vďaka mechanizmu LEADER/CLLD ?
Do akej miery prebiehala
spolupráca (nad rámec bežnej
výmeny
skúseností)
vďaka
mechanizmu LEADER/CLLD ?

Boli vytvorené a udržané
miestne alebo regionálne siete
spojené s LEADER/CLLD.
Zvýšil sa počet projektov
spolupráce.
Zvýšil sa počet/ rôznorodosť
spolupracujúcich partnerov.

3.

4.

7.

Boli podporené inovatívne
prístupy pri tvorbe stratégie,
obsahu projektov, animácii,
prenose poznatkov a pod.

korešpondujúcich
so
SWOT/ analyz. potrieb
Počet a typ záujmových
skupín podieľajúcich sa
na konzultáciách, príprave a implementácii
stratégie CLLD
Počet a typy verejnosúkromných
partnerstiev pri prípr. /implementácii CLLD
Počet
a typy
inovatívnych
aktivít
v rámci prípravy, implementácie,
animácie,
spolupráce a pod.
Počet
podporených
aktivít zameraných na
integrovanie zástupcov
ekonomického, sociálneho, kultúrneho a enviro sektora.
Počet, typ a pokrytie
sietí
týkajúcich
sa
CLLD, počet členov.
Počet a typ aktivít
spolupráce týkajúcich
sa CLLD. Počet a typ
zapojených aktérov.

Od začiatku implementácie budú zberané údaje za uvedené ukazovatele na zodpovedanie
hodnotiacich otázok. Na zodpovedanie budú využité štandardné metódy hodnotenia ako sú
pohovory, prieskumy, prípadové štúdie, ale aj inovatívna participatívna metóda MAPP.
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6. Finančný rámec
6.1 Financovanie stratégie CLLD
V zmysle aktuálnej výzvy na predkladanie ŽoSS (č. 21/PRV/2017) je plánované financovanie
predmetnej Stratégie CLLD z dvoch zložiek:
a) základná alokácia pre verejno-súkromné partnerstvo, vypočítaná podľa nasledovného
vzorca:
350 000 EUR ± (počet obyvateľov MAS) x 9,66 ± (rozloha územia MAS) x 1 150,61 ±
(miera nezamestnanosti MAS mínus 13,5%) x 110 413,32 ± (počet obcí) x12 395,25
rovná sa 350 000,00 + 601 982,22 ± 578 020,44 ± 0,00 + 223 114,50 = 1 753 117,16
Výsledná suma kalkulovanej základnej maximálnej finančnej alokácie je 1 753 117
EUR
b) dodatočná výkonnostná alokácia, ktorú MAS môže získať v súlade s kapitolou 6.4
Pridelenie finančnej alokácie pre MAS, Systému riadenia CLLD (LEADER
a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 je vo výške 0,9 násobku
základnej finančnej alokácie. Výsledná suma dodatočnej finančnej alokácie je 1 577 805
EUR
Výdavky na chod MAS a animácie sú predpokladané do ukončenia implementácie stratégie
CLLD, najneskôr do 30.12. 2023.
Tabuľka 33

Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR)
(základná alokácia podľa vzorca pre MAS v súlade
s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho:
Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD
Chod MAS a animácie

Tabuľka 34

1 461 112
292 005

Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP
(EFRR) (základná alokácia podľa vzorca pre
MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia
CLLD), z toho:
Operácie v rámci implementácie stratégie
CLLD

Fond

Typ regiónu
menej rozvinutý

EPFRV
a EFRR

viac rozvinutý

1 753 117

menej rozvinutý
viac rozvinutý

1 461 112

EPFRV
a EFRR

Chod MAS
EPFRV
Animácie

SPOLU EUR
1 753 117

EPFRV

Spolu v EUR

menej rozvinutý
viac rozvinutý
menej rozvinutý
viac rozvinutý

227 500
64 505

Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií je v súlade s kapitolou 6.2 Systému riadenia CLLD.
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Tabuľka 35

Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov

región

PRV
EPFRV

operácie
v rámci
stratégie
CLLD
chod MAS

animácie

SPOLU

menej
rozvinutý
Viac
rozvinutý
menej
rozvinutý
viac
rozvinutý
menej
rozvinutý
viac
rozvinutý
menej
rozvinutý
viac
rozvinutý
spolu

0
581 840

ŠR

IROP
VZ

0

spolu

EFRR

ŠR

VZ

spolu

ŠR

fondy

SPOLU
VZ

spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

515 972 347 778

1 445 590

239 313

123 987

29 706

393 006

821 153

639 959

377 484

1 838 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 575

106 925

0

227 500

0

0

0

0

120 575

106 925

0

227 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 188

30 317

0

64 505

0

0

0

0

34 188

30 317

0

64 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

736 603

653 214 347 778

1 737 595

239 313

123 987

29 706

393 006

975 916

777 201

377 484

2 130 601

736 603

653 214 347 778

1 737 595

239 313

123 987

29 706

393 006

975 916

777 201

377 484

2 130 601
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6.2 Finančný plán pre opatrenia
Tabuľka 36

Sumárna tabuľka finančného plánu

Opatrenie stratégie CLLD
4.1 Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov
6.1 Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti pre
mladých poľnohospodárov
6.4 Podpora na inv. do vytvár.
a rozvoj. nepoľnoh. činností
7.4 Podpora na investície do
miestnych zákl. služieb pre
vidiecke obyv., voľného času
a kultúry, vr. súvisiacej infraštr.
7.5 Podpora na investície do
rekreačnej infraštruktúry, turist.
info a do turist. infraštr. malých
rozmerov na verejné využitie
Spolu PRV
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
Spolu IROP

Fond
EPFRV
/PRV
EPFRV
/PRV
EPFRV
/PRV
EPFRV
/PRV

EPFRV
/PRV

EFRR
/IROP
EFRR
/IROP
EFRR
/IROP

Spolu

EÚ

ŠR

VRR

270 000

57 240

VRR

300 000

VRR

Región

VZ

iné

50 760

162 000

0

159 000

141 000

0

0

337 778

80 560

71 440

185 778

0

VRR

361 900

191 807

170 093

0

0

VRR

175 912

93 233

82 679

0

0

1 445 590

581 840

515 972

347 778

VRR

201 111

120 667

60 333

20 111

0

VRR

105 263

66 667

33 333

5 263

0

VRR

86 632

51 979

30 321

4 332

0

393 006

239 313

123 987

29 706

VRR = viac rozvinutý región
Tabuľka 37

Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu

Stratégia CLLD mimo BSK (menej rozvinutý región):
Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región):

Tabuľka 38

PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)
75,14 : 24,86

Zameranie stratégie podľa sektorov

Názov opatrenia stratégie CLLD

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych
podnikov
6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre
mladých poľnohospodárov
6.4 Podpora na inv. do vytvár. a rozvoj. nepoľnoh.
činností
7.4 Podpora na investície do miestnych zákl.
služieb pre vidiecke obyv., voľného času a kultúry,
vr. súvisiacej infraštr.
7.5 Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turist. info a do turist. infraštr.
malých rozmerov na verejné využitie

Rozpočet na
opatrenie (v €)

Oprávnený
prijímateľ –
verejný sektor

Oprávnený
prijímateľ –
neverejný sektor

(označiť „X“)

(označiť „X“)

108 000

X

300 000

X

152 000

X

361 900

X

175 912

X
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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

Celkový rozpočet podľa sektorov
Percentuálny pomer zamerania stratégie

181 000
100 000
82 300
-----------------------------------------------------------------------------

X
X
X
637 812

823 300

43,65 %

56,35 %

(Kalkulácia zahŕňa sumy NFP za PRV a IROP bez VZ budúcich žiadateľov)

7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť
Najdôležitejším prierezovým prínosom implementácie stratégie CLLD je jej integrovaný
a inovatívny prístup k riešeniu výziev a potrieb cieľového územia, ktorý doposiaľ v území
absentoval. Stratégia CLLD a činnosť MAS prináša do územia nové inovatívne možnosti
zapájania sa ľudí na vidieku do rozvoja a spravovania územia. Okrem priameho zabezpečenia
pracovných príležitostí má potenciál pôsobiť proti marginalizácii územia a motivovať
mladú a strednú generáciu, aby neopúšťala vidiek ale naopak rozvíjala jeho potenciál.
7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia
Stratégia prispeje k ekonomickému rozvoja územia rôznou mierou cez všetky svoje 4 priority.
V rámci Priority 1 - prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja, stimulácii miestnej
ekonomiky a tvorbe zamestnanosti budú dosahované najmä prostredníctvom opatrení PRV
6.1 (6 FTE) 6.4 (3 FTE) a aktivity špecifického cieľa 5.1.1 IROP (podpora na začatie
podnikania 4 FTE). Spolu sa v rámci implementácie akčného plánu pre základnú alokáciu
stratégie CLLD predpokladá vytvorenie 13 pracovných miest na plný úväzok. Podiel
rozpočtu stratégie k počtu predpokladaných novo vytvorených pracovných miest dosahuje
hodnotu 134 142 EUR / FTE.
MAS sa rozhodla sústrediť zdroje do opatrení a aktivít, pre ktoré má Dolné Záhorie vysoký
rozvojový potenciál. Pôjde o podporu začínajúcich mladých farmárov a diverzifikáciu aktivít
poľnohospodárskych podnikov, ktorými stratégia prispeje k zvýšeniu dostupnosti miestnej
poľnohospodárskej produkcie a výrobe tradičných miestnych špecialít. Na to nadväzuje
terciálny sektor služieb, osobitne v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, na
ktorý je orientovaná podpora op. 6.4.
Synergicky k Priorite 1 budú pôsobiť opatrenia a aktivity v rámci Priority 2 (rozvoj
infraštruktúry územia), osobitne op. 7.4 a 7.5 podporujúce miestnu a turistickú/ rekreačnú
infraštruktúru pre obľúbené a v cieľovom území preferované aktivity (cykloturistika, pešia
turistika a ekoturistika, splavovanie Moravy, prírodné kúpanie, jazdectvo, lesná turistika
Stratégia CLLD Dolné Záhorie – v znení Dodatku č. 3

147

a pod.), ale aj aktivity na zlepšenie dostupnosti územia

špec. cieľa 5.1.2. na podporu

dopravnej infraštruktúry. Vďaka zatraktívneniu územia MAS pre obyvateľov a návštevníkov
sa stimuluje aj jeho ekonomický rozvoj.
Nepriamo stratégia CLLD prispeje k ekonomickému rozvoju aj prostredníctvom Priority 3
(š.c. 5.2.1 C a aktivity š.c. 4.1.1 a 4.1.2 OP ĽZ), ktorá v rámci podpory sociálneho
začleňovania, boja proti chudobe a diskriminácii pomôže riešiť problémy spojené lokálnou
dlhodobou nezamestnanosťou a stagnujúcou integráciou zdravotne a inak znevýhodnených
osôb, vrátane príslušníkov miestnych rómskych komunít. MAS bude podporovať ich
aktivizáciu a začleňovanie, vrátane znižovanie závislosti na sociálnych dávkach a vstup na trh
práce.
Pre ekonomický rozvoj územia je tiež nepriamo dôležitá Priorita 4 (op.19.3 a 19.4), v rámci
ktorej sa výkonom aktivít MAS a animácie/oživovania zabezpečí naštartovanie procesov
užšej spolupráce záujmových skupín rôznych sektorov, čím vzniknú nové príležitosti a zvýši
sa inovačný potenciál (podpora informovanosti a publicity úspešných projektov, nápadov
a dobrej praxe, národná/ nadnárodná spolupráca s inými MAS v rámci SR a EÚ).
MAS na vlastnej úrovni (zamestnanci MAS, predseda a výkonný orgán) a prostredníctvom
partnerstva a spolupráce, pre zabezpečenie efektívnej implementácie stratégie systematicky
iniciuje a podporuje aktívnu spoluprácu dôležitých partnerov v oblasti regionálneho rozvoja
a rozvoja vidieka, ktorými sú okrem členov partnerstva zástupcovia podnikateľského sektora,
občianske združenia, VÚC, orgány štátnej správy. V neposlednom rade k ekonomickému
rozvoju územia prispeje zvýšená informovanosť a publicita o možnostiach zapojenia sa do
podporných opatrení/ aktivít EÚ (web MAS, informačné a animačné aktivity a iné).
7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV
Prínosy k cieľom PRV sa prejavia vo viacerých oblastiach a vychádzajú primárne zo širokého
záberu stratégie CLLD, ktorá v súlade s prioritami a cieľmi PRV a EPFRV pokrýva
nasledovné oblasti:
•

zvyšovanie

konkurencieschopnosti

poľnohospodárstva,

potravinárstva,

lesného

hospodárstva (op. 4.1, potencionálne 4.2)
•

vstup do odvetvia poľnohospodárstva a generačná výmena (op. 6.1)

•

začleňovanie prvovýrobcov do potravinového reťazca, podpora dostupnosti a predaja
domácej produkcie, rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov (op. 4.1, potencionálne 4.2)
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•

vytváranie

nových

pracovných

miest

a

posilnenie

ekonomickej

stability

a

životaschopnosti mikro a malých podnikov na vidieku (op. 6.4)
•

zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít s dôrazom na
zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia (op. 7.4, 7.5, potencionálne
op. 7.2 a 8.5)

posilnenie vedomostnej základne, transferu znalostí, inovačnej výkonnosti a spolupráce
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, zvýšená informovanosť o produktoch a službách
v území v rámci poradenských a animačných aktivít MAS a budúcich projektov spolupráce
(op.19.3, 19.4).
V zmysle logiky intervencie opatrenia Leader/CLLD (op.19.2) najväčší primárny príspevok
predloženej stratégie smeruje k Priorite 6 PRV a fokusovej oblasti 6B - Podpora miestneho
rozvoja vo vidieckych oblastiach. Kvalita života obyvateľov sa zvýši aj prostredníctvom
uprednostnenia investícií obsahujúcich zakladanie verejných prvkov zelenej infraštruktúry
(výsadba verejnej zelene, alejí, vetrolamov a i.), ktoré prispejú k zveľaďovaniu vidieckej
krajiny a vychádzajú z historicko-kultúrnych tradícií obcí v rámci územia MAS. Súčasne
stratégia kladie dôraz na podporu sociálneho začleňovania znevýhodnených osôb vrátane
MRK a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, napr. dôsledným presadzovaním rovnosti
príležitostí a nediskriminácie, šírením infromácií, uplatnením sociálneho aspektu pri verejnom
obstarávaní a i.
V rámci podpory miestneho rozvoja sú naprogramované konkrétne opatrenia, ktoré
zabezpečia zlepšenie a rozšírenie miestnych služieb pre turizmus, rekreáciu a trávenie
voľného času, vrátane turistickej infraštruktúry (op. 6.4, 7.5, potencionálne 8.5).
Sekundárny príspevok opatrení stratégie k ďalším fokusovým oblastiam PRV:
Fokusová oblasť 2A: Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych
podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov,
najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej
diverzifikácie.
Predložená stratégia CLLD podporí investície do poľnohospodárskych podnikov a nových
fariem mladých farmárov op. 4.1), čím sa zvýši hospodársky výkon podporených podnikov,
ich efektivita, konkurencieschopnosť a účasť na trhu.
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Fokusová oblasť 2B: Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do
odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny.
Na miestnej úrovni bude prostredníctvom stratégie CLLD (op. 6.1) poskytnutá pomoc 6
mladým poľnohospodárom na začatie podnikateľskej činnosti, čo vo významnej miere
napomôže generačnej výmene v poľnohospodárstve a zároveň podporí zamestnanosť.
Fokusová oblasť 5C: Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie,
vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely
bioekonomiky
Sekundárne cez projekty poľnohospodárskych/lesných podnikov a projekty obnovy
infraštruktúry podporou investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
v obciach (op. 7.4, 7.5, potencionálne op. 7.2).
Fokusová oblasť 6A: Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj
vytvárania pracovných miest.
Podpora nepoľnohospodárskych činností, vrátane vidieckeho cestovného ruchu, poskytovania
služieb alebo výroby produktov nepoľnohospodárskeho charakteru, vo významnej miere
uľahčí diverzifikáciu poľnohospodárskych podnikov do činností, pre ktoré má územie
Dolného Záhoria výborné predpoklady a napomôže tvorbe pracovných miest (op. 6.4).
Príspevok k prierezovým cieľom stratégie EÚ 2020
a) príspevok k inováciám v území – viď kapitola 4.5 Inovatívne znaky stratégie CLLD
b) príspevok k životnému prostrediu a zabráneniu klimatickej zmeny a adaptácii
Stratégia CLLD cielene zohľadňuje princípy zelenej ekonomiky, kam možno zaradiť aktivity
podporujúce efektívne využívanie zdrojov a nízko uhlíkovú ekonomiku, ale aj

podporu

sociálneho začleňovania. Stratégia v sebe integruje aspekty ochrany životného prostredia
prostredníctvom podpory poľnohospodárov, ktorí zabezpečujú udržateľné obhospodarovanie
a údržbu pôdy a poľnohospodárskej krajiny plnením podmienok GAEC a krížového plnenia,
vrátane napr. eliminácie húževnatých burín a nepôvodných inváznych druhov rastlín,
ekologizácie poľnohospodárskej prvovýroby a zachovania biodiverzity. V prípade dodatočnej
alokácie je programované aj op. 8.5, ktoré priamo podporí odolnosť a environmentálnu
hodnotu lesných ekosystémov Dolného Záhoria, osobitne biotopov s vysokou prírodnou
hodnotou (HNV) v Pomoraví (štúdie/investície, súvisiace s udržiavaním, obnovou a
skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva vidieckych oblastí, území a biotopov).
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Nezanedbateľný bude príspevok k ŽP vo forme budovania a udržiavania prvkov zelenej
infraštruktúry ako súčasti investícií pri modernizácii miestnej/ obecnej infraštruktúry,
likvidácie nelegálnych skládok odpadu, zvýšením energetickej efektívnosti pri modernizácii
obecných objektov, budovaním odvodňovacích kanálov a širším využívaním obnoviteľných
zdrojov energie v obciach. Tieto aktivity budú sekundárne prispievať k zabráneniu
klimatickej zmene a adaptácii.
Dôležitým bude príspevok MAS k zvýšeniu informovanosti a miestneho povedomia
(awareness) o prírodných zdrojoch a biodiverzite Dolného Záhoria (2 CHVÚ a 23 ÚEV)
formou letákov, publikácií, štúdií, workshopov a pod.
Komplementárne k stratégii CLLD bude MAS hľadať možnosti podpory pre enviromentálne
projekty v území prostredníctvom Environmentálneho fondu SR a OP KŽP.
7.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP
Predložená Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) je v súlade s
Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 pripravená ako ucelený súbor operácií, účelom
ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby, čím prispeje k plneniu stratégie
EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý pre daný
účel navrhla a plánuje realizovať miestna akčná skupina.
Na úrovni IROP stratégia adresuje špecifické potreby a hlavné výzvy v území vecným
zameraním (témy a

špecifické ciele)

a

územnou

prijímatelia

a

regionálnou

a miestnou samosprávou, centrálnymi

dimenziou

intervencií (oprávnení

cieľové skupiny), ale aj priamo prostredníctvom partnerstva
orgánmi

a

ďalšími

medzi

partnermi

(horizontálna a vertikálna spolupráca).
Oba špecifické ciele Prioritnej osi 5 IROP sú adekvátne zastúpené v rámci určeného limitu
pre BSK (25%) a synergicky dopĺňajú opatrenia PRV, ku ktorým sú logicky programované.
Špecifický cieľ 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania
a inovácií bude dosahovaný prostredníctvom samostatnej aktivity A-Podpora zakladania
nových podnikov, ktorej výsledkom budú vytvorené 4 pracovné miesta a podporená
ekonomická životaschopnosť a inovatívnosť minimálne 4 mikro alebo malých podnikov.
Špecifický cieľ 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach bude
dosahovaný prostredníctvom dvoch samostatných aktivít A-Podpora dopravného prepojenia
a dostupnosti a C-Podpora komunitných sociálnych služieb. Uvedené aktivity prispejú k
Stratégia CLLD Dolné Záhorie – v znení Dodatku č. 3

151

fyzickej regenerácii územia, k vzájomnému prepojeniu obcí a miest, k zlepšeniu miestnej
infraštruktúry a vzťahov medzi rozvojovými centrami a okolím v rámci územia MAS a
zvýšia kvalitu života obyvateľov.
Významnú pridanú hodnotu k integrovanému prístupu v územnom rozvoji predstavuje
implementačný mechanizmus IROP, založený na regionálnych integrovaných územných
stratégiách (RIÚS) na úrovni NUTS 3. Daný model umožňuje aplikovať princípy
polycentrického územného rozvoja a pozitíva prístupu rozvoja funkčného územia, nie
nezávisle sa správajúcich individuálnych sídiel. Uvedený model napomáha zabezpečiť
realizáciu partnerstva „mesto - vidiek“, nakoľko partnerstvo je spoločnou platformou pre
zapojené obce aj mestá.
V konečnom dôsledku vypracovaná stratégia CLLD, ako nástroj integrovaného prístupu
výrazne zlepšuje funkčnosť celého systému podpory regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka.
Prínosy k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva
Stratégia bude významným spôsobom prispievať k začleňovaniu zraniteľných skupín
obyvateľstva, vrátane seniorov, osôb na pokraji rizika chudoby a vylúčenia, telesne/zdravotne
postihnutých, nezamestnanej mládeže a príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity
v území. Táto oblasť je obsahom Priority 3 stratégie CLLD - Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti chudobe, v rámci ktorej sú naplánované nasledovné nosné aktivity:
• Rozvoj komunitných a sociálnych služieb - IROP - špecifický cieľ 5.1.2
• Zlepšenie uplatnenia znevýhodnených osôb na trhu práce - OP ĽZ – špecif. cieľ 4.1.1
• Podpora prevencie a eliminácie všetkých foriem diskriminácie - OP ĽZ – špecif. cieľ 4.1.2
Do programovania týchto aktivít boli zapojení skúsení a relevantní aktéri z miestnej úrovne.
Konkrétny obsah týchto aktivít a ich očakávaný výsledok je uvedený v popise opatrení
v rámci akčného plánu. Sekundárnym príspevkom bude aplikovanie sociálneho aspektu pri
verejnom obstarávaní v obciach s podielom obyvateľov MRK nad stanovený limit.
7.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD
Stratégia CLLD je pripravená v nadväznosti a v súlade s rozhodujúcimi východiskovými
strategickými dokumentmi, ktorými sú Stratégia EÚ 2020, Partnerská dohoda EÚ a SR, IROP
SR 2014-2020, PRV SR 2014-2020, Aktualizovaná národná stratégia regionálneho rozvoja
SR, RIUS BSK a PHSR BSK.
Doplnkovosť a pridaná hodnota operácií implementovaných v rámci stratégie CLLD voči
ostatným operáciám realizovaných z iných opatrení PRV, IROP a ostatných EŠIF bude
zabezpečená na úrovni činností, príjemcov a obmedzenou veľkosťou realizovaných investícií.
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6.4.1. Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú
V území sa realizujú nasledovné kľúčové stratégie a plány, ku ktorým bude stratégia CLLD
pôsobiť doplnkovo a synergicky:
RIUS BSK, PHSR BSK, PHSR združených obcí MAS
Priority a špecifické ciele a opatrenia stratégie CLLD logicky nadväzujú na tieto kľúčové
plánovacie dokumenty regionálneho a miestneho významu, ktoré boli podrobne analyzované
a zohľadnené v procese spracovania stratégie. Projekty podporované v rámci stratégie CLLD
budú dopĺňať a nadväzovať na projekty realizované v rámci RIUS.
Stratégia rozvoja vidieka BSK
V rámci priorít vytyčuje ciele a úlohy v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti miestnej
ekonomiky oživením a podporou tradičných poľnohospodárskych sektorov špecializovanej
rastlinnej a živočíšnej výroby (súlad s op. 4.1, 4.2, 6.1 PRV).
V oblasti zlepšenia dopravnej infraštruktúry a dostupnosti služieb (súlad s op. 7.2, 7.4, a
aktivitami IROP šc. 5.1.2.).
V oblasti rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky (súlad s op. 6.4, a 7.5)
Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k integrovanému dopravnému
systému a významným bodom cestovného ruchu
Najdôležitejšou časťou koncepcie je vymedzenie bezpečných cyklistických dopravných trás v
území, vychádzajúc z existujúcej sídelnej štruktúry, rozvojových centier a hlavných
rozvojových smerov v území - návrh trasovania cyklistickej dopravy.
Koncepcia je dôležitým podkladom pre MAS a umožňuje lepšie plánovanie a výber
konkrétnych podporovaných aktivít v území, v oblasti zlepšenia bezpečnosti a dostupnosti
územia a rozvoja atraktívnosti nemotorovej dopravy. Tieto aspekty sú cielené stratégiou
CLLD v rámci op. 7.2, 7.5, a aktivity š.c.5.1.2 A, kde údaje z koncepcie pomôžu objektívne
stanoviť poradie dôležitosti budúcich podporených projektov v tejto oblasti, ktoré budú
zamerané na budovanie sprievodnej cyklistickej infraštruktúry, jej značenia a zlepšenie
napojenia sídel na existujúce a projektované cykotrasy.
Urbanistická štúdia cezhraničného prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obci
formou cyklolávok cez rieku Moravu
Štúdia podporuje vytvorenie cezhraničného prepojenia územia MAS Dolné Záhorie a
Dolného Rakúska (4 cyklolávky) pre zintenzívnenie ekonomických väzieb medzi
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prihraničnými obcami, čím sa dosiahne odľahčenie preťaženej dopravnej infraštruktúry v
regióne a to znížením podielu využívania individuálnej automobilovej dopravy v prospech
cyklistickej dopravy. Cyklolávky významne zvýšia potenciál pre rozvoj cezhraničného
cestovného ruchu v území Pomoravia.
Tieto ciele sú synergické k cieľom stratégie CLLD, ktorá identifikuje obmedzenú dostupnosť
územia ako slabú stránku ďalšieho rozvoja obcí Pomoravia. Aktivity podporované v rámci
stratégie CLLD sú sústredené na budovanie sprievodnej cyklistickej infraštruktúry, jej
značenia a zlepšenie napojenia sídel na existujúce a projektované cykotrasy.
Cyklostratégia SR
V súlade so základnou víziou priblížiť sa okolitým európskym krajinám tak, aby sa do roku
2020 dosiahol 10 % podiel cyklistickej dopravy na celkovej doprave.
Na území sídel Dolného Záhoria je potrebné vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť
k občianskej a podnikateľskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy.
Prioritou stratégie CLLD je dobudovanie cyklochodníkov prepájajúcich vidiecke rozvojové
centrá (napr. mestá Malacky, Stupava, Záhorská Bystrica m.č. a i.) s okolitým zázemím obcí,
tak aby lepšie zabezpečovali dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám.
Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu pred prívalovými dažďami v Malokarpat. obl.
Štúdia precízne identifikuje oblasti ohrozenia prívalovými dažďami a určuje potenciál vzniku
povodní. V rámci cieľového územia Malých Karpát sú analyzované aj katastre obcí MAS
(Záhorská Bystrica, Stupava, Borinka, Lozorno). Štúdia je cenným podporným materiálom
pre lepšie cielenie podpory v rámci stratégie CLLD, najmä na aktivity op. 7.2, 7.4., v rámci
ktorých tak bude možné efektívnejšie posúdiť vplyv a umiestnenie prvkov zelenej
infraštruktúry, odvodňovacích kanálov, lávok, mostíkov a pod., ktoré budú súčasťou
modernizácie miestnej infraštruktúry v obciach MAS.
Dunajská stratégia
Stratégia CLLD v mnohých oblastiach intervencie nadväzuje a prispieva k cieľom Dunajskej
stratégie, najmä k jej nasledovným štyrom prioritným oblastiam (PA):
3. Podporovať kultúru a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi
6. Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd
8. Podporovať konkurencieschopnosť podnikov vrátane rozvoja zoskupení
10. Zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu
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Stratégia rozvoja cestovného ruchu Dolného Záhoria
Má nasledovné priority, ktoré rozpracúva do konkrétnych aktivít v cieľovom území:
• Marketing cestovného ruchu Dolného Záhoria
• Zapojenie regiónu do multiregionálnej spolupráce v rámci poskytovania produktov CR
• Zlepšenie infraštruktúry pre ekoturizmus a podpora environmentálnej výchovy
• Zlepšenie infraštruktúry a služieb pre športovo-rekreačný cestovný ruch
• Zlepšenie podmienok pre kultúrno-poznávací cestovný ruch
• Rozvoj vidieckeho turizmu
Vytyčuje ciele a aktivity pre najvýznamnejšie formy cestovného ruchu v regióne Záhoria, ako
sú športovo-rekreačný a vidiecky cestovný ruch, agroturistika, pešia turistika so zberom
lesných plodov/ húb, cykloturistika, vodná turistika a letné aktivity pri vodných plochách,
športový rybolov a i. Potenciál pre uvedené aktivity vyplýva z prírodných možností a
charakteru oblasti ako vidieckeho zázemia Bratislavy, ktoré identifikuje stratégia CLLD ako
silné stránky územia MAS a rozvíja prostredníctvom nich potenciál ekonomického rozvoja.
Stratégia CLLD rozvíja a dopĺňa uvedenú stratégiu a prinesie synergické aktivity
prostredníctvom navrhnutých op. 6.4, 7.2, 7.5, 8.5.
Stratégia TUR Enviropark Pomoravie
Združenie obcí Enviropark Pomoravie spája 8 obcí Pomoravia v okrese Malacky. Za účelom
spoločného prístupu pri riešení svojich priorít najmä v oblasti zlepšenia kvality života a ŽP
má vypracovanú dlhodobú víziu a stratégiu TUR, ktorej poslaním je aktivizácia
ekonomického a sociálneho rozvoja v rámci mikroregiónu. Tieto ciele stratégie boli
zohľadnené pri príprave predloženej stratégie CLLD, s ktorou sú vo vzájomnej synergii.
Významné projekty združenia sú uvedené v analytickej časti v kap.- Doterajší rozvoj územia.
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020
Podporou štúdií a informovanosti o prírodných zdrojoch a biodiverzite Dolného Záhoria (2
CHVÚ a 23 ÚEV) prispeje k plneniu stratégie SR a EÚ pre biodiverzitu.
Okrem zelenej infraštruktúry, podpory údržby poľnohospodárskej krajiny a ekologizácie
v prvovýrobe k ochrane biodiverzity potencionálne prispeje osobitne programované op. 8.5
PRV.
Projekty cezhraničnej spolupráce / INTERREG
Združenie Enviropark je aktívne aj v programe cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, kde
realizuje viacročný projekt multi-kulturálneho vzdelávania detí a ďalšie.
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MKIS Stupava, TIK Malacky a ďalšie obce MAS realizujú projekty v oblasti spoznávania
spoločnej histórie, kultúry a krajiny prihraničných území Rakúska a Slovenska, podpory
historických a kultúrnych pamiatok, náučné chodníky a pod.
Projekt PALTOUR realizovaný v rámci INTERREG IV SR – Rakúsko, projektoví partneri,
mesto Malacky a mesto Marchegg postavili projekt na spoločnej histórii rodu Pálfiovcov,
čoho dôkazom sú pálfiovské kaštiele v oboch mestách. Projekt má za cieľ spájať palfiovským
turizmom regióny Dolné Záhorie a Dolné Rakúsko http://www.region-palffy.eu/sk
Pilotné projekty k riešeniu predmetného územia z pohľadu ekoturizmu
- podporené cez INTERREG IV, zamerané na podporu ekoturizmu na Záhorí (SOS/Birdlife
2006 – 2008, RPS Slovenko 2010 - 2012),
- územie Záhoria má dobrý predpoklad na vytvorenie zaujímavých ekoturistických produktov
(turistické akcie, cykloexkurzie, programy pre školy, verejnosť, zahraničných turistov)
- vytvorenie portfólia produktov v území a stabilných centier pre ekoturistické aktivity
- výber vhodných lokalít a rozdelenie aktivít na vnútorné a vonkajšie,
vnútorné: prednášky, semináre, workshopy, environmentálna výchova,
vonkajšie: pešie, cyklistické túry, splavy Moravy
6.4.2. Synergie a komplementarity
Synergie a komplementarity predloženej stratégie CLLD sú popísané priebežne v rámci
jednotlivých kapitol strategického rámca (logika intervencie) a v rámci popisu vybraných
opatrení. Tieto vyplývajú z podstaty multi-fondového prístupu k implementácii nástroja
CLLD. Logicky vyvážený výber opatrení PRV a aktivít IROP je popísaný v rámci prínosov
k plneniu cieľov uvedených programov (kap. 7.2 a 7.3).
Ich komplementarita v súvislosti s podporou podnikania bude dosahovaná rôznymi skupinami
príjemcov, keď opatrenia EPFRV budú podporovať typické sektory v rámci PRV
(poľnohospodárstvo a spracovanie produktov, lesníctvo, diverzifikáciu poľnohospodárskych
aktivít, vidiecky cestovný ruch, agroturistiku) a aktivity IROP ostatné subjekty/činnosti, ktoré
nie sú oprávnené z PRV a sú v súlade s definovanými podmienkami v IROP (mikro a malé
podniky do 49 zamestnancov). Takto spoločne stratégia pokrýva takmer všetky sektory
vidieckej ekonomiky.
Podpora v rámci op. 6.1 dopĺňa a nadväzuje na podporu v rámci „schémy pre mladých
farmárov“ I. piliera SPP v oblasti priamych platieb, ktorej cieľom je rovnako uľahčiť mladým
poľnohospodárom zakladanie podnikov a to zvýšenou podporou základného príjmu farmára.
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Významná je aj komplementarita opatrení v oblasti fyzickej regenerácie územia, kde cez
navrhnuté opatrenia PRV a aktivity IROP dôjde k zlepšeniu dostupnosti a prepojenia obcí
a miest v území MAS, zlepšeniu miestnej infraštruktúry a udržateľnosti vzťahov medzi
rozvojovými centrami a okolím. Tieto opatrenia a aktivity sa budú realizovať v rámci
programovaných Priorít 2 a 3 a ich špecifických cieľov, pričom adresujú rôzne druhy
infraštruktúr (dopravná, vzdelávacia, kultúrna, sociálna, turistická/športová) a miestnych
služieb, ktoré vzájomne pozdvihnú kvalitu života obyvateľov.
Nakoľko v rámci územia MAS sú pre opatrenia PRV (7.2, 7.4, 7.5) oprávnené aj obce nad
1000 obyvateľov, v súvislosti s podporou investícií do miestnej infraštruktúry pôjde o
komplementaritu dosahovanú na úrovni jednotlivých projektov a oprávnených činností,
prostredníctvom nastavenia výziev a výberových kritérií. Spoločným výsledkom bude
zlepšenie kvality života s dôrazom na životné prostredie.
Podporou integrovanej stratégie CLLD ako nástroja integrovaného územného rozvoja na
miestnej úrovni sa dosiahne priamy príspevok k vyváženému
vidieckych

oblastí, čo je jedným zo základných

cieľov

územnému

politiky

rozvoja

rozvoju
vidieka

a regionálneho/územného rozvoja.
Pokiaľ ide o ostatné OP, stratégia CLLD vykazuje najvyššiu komplementaritu a synergiu
k OP ĽZ, ktorého aktivity bude priamo implementovať v rámci Priority 3 - Podpora
sociálneho začleňovania a boj proti chudobe:
• Zlepšenie uplatnenia znevýhodnených osôb na trhu práce - OP ĽZ - špecifický cieľ 4.1.1
• Podpora prevencie a eliminácie všetkých foriem diskriminácie - OP ĽZ – špecif. cieľ 4.1.2
Stratégia doplnkovo prispeje k sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít,
vrátane aplikovania sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní.
Ďalej v rámci podpory OP ĽZ a na začatie podnikateľskej činnosti pre uchádzačov
o zamestnanie (UoZ) bude doplnkovosť na úrovni príjemcu, keď v rámci OP ĽZ je príjemcom
pomoci nezamestnaný UoZ a v rámci PRV je príjemcom pomoci SHR (samostatne
hospodáriaci roľník).
K OP Rybné hospodárstvo je komplementarita a doplnkovosť na úrovni oprávnených
činností, v oblasti diverzifikácie príjmu akvakultúrnych podnikov a podpore investícií do
spracovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa
vzťahuje príloha I ZFEÚ.
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K OP KŽP je komplementarita a doplnkovosť v rámci podpory zameranej na zvyšovanie
energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby, budov (modernizácia miestnej
základnej infraštruktúry), ako aj zavádzanie inovatívnych technológií v rámci verejnoprospešných projektov a podpôr podnikateľom.
Ďalej je doplnkovosť stratégie CLLD zrejmá k IP 3 OP KŽP, špec. cieľ 1: Zabezpečiť
podmienky pre zachovanie biologickej diverzity a zlepšenie stavu ekosystémov v krajine
(starostlivosť o sústavu území Natura 2000 a ďalšie chránené územia), zachovanie
ekosystémov a ich služieb prostredníctvom revitalizácie, obnovy a budovania zelenej
infraštruktúry, ale aj údržby pôdy a krajinných prvkov,

eliminácie húževnatých burín a

nepôvodných inváznych druhov rastlín.
Implementácia stratégie CLLD ďalej poskytuje významné komplementarity a synergie najmä
k stratégiám rozvoja podnikania a služieb, cestovného ruchu, cykloturizmu, rozvoja vidieka,
ochrany životného prostredia a biodiverzity, ktoré sú prijaté na rôznych úrovniach (obce,
mestá, mikroegióny, kraje a SR) a zapájajú do svojho plnenia cieľové územie MAS.
7.5 Popis multiplikačných efektov
Vzhľadom na integritu a komplexnosť predloženej stratégie CLLD je predpoklad pomerne
rozsiahleho pôsobenia možných multiplikačných efektov, ktorých dopad bude smerovať aj
nad rámec cieľov PRV a IROP.
Multiplikačné efekty budú dosahované najmä prostredníctvom šírenia výsledkov a výstupov
realizovaných projektov, zaznamenanej dobrej praxe a inovácií prostredníctvom MAS
a participujúcich subjektov priamych a nepriamych beneficientov.
Šírenie príkladov dobrej praxe a iniciačná podpora kancelárie MAS pri príprave projektov
potencionálnych žiadateľov budú dôležitým nástrojom na stimuláciu záujmu jednotlivých
skupín beneficientov, ich aktivizáciu a hľadanie nových príležitostí.
Cieľové skupiny priamych beneficientov budú priamo ovplyvnené výsledkami jednotlivých
aktivít (najmä konkurencieschopnosť, kvalita života, nové pracovné príležitosti a pod.).
Zároveň bude multiplikačný efekt okrem šírenie výsledkov a výstupov realizovaných
projektov/ aktivít dosahovaný aj prostredníctvom ich nepriamych vplyvov na socioekonomické prostredie vrátane pozitívnych externalít, ako napr. vplyv na rozvoj ľudských
zdrojov, rozvoj komunitných aktivít, budovanie identity a spolupatričnosti, začleňovanie
minoritných a zraniteľných skupín obyvateľstva, zlepšenie kvality životného prostredia,
zdravie obyvateľstva a pod.
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Kľúčové výstupy a výsledky stratégie CLLD a relevantné kľúčové udalosti v území MAS
budú priebežne propagované a komunikované verejnosti formou webstránky, letákov,
prospektov, newsletrov, informačných dní, okrúhlych stolov, seminárov a pod. Na
zabezpečenie spätnej väzby od obyvateľstva budú plánované aktivity formou verejného
pripomienkovania, odborných panelov, dotazníkových prieskumov a pod.
Spôsob hodnotenia multiplikačných efektov stratégie je uvedený v kapitole 5.3.1. Opis
monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD.
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