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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Naše Považie
Púchov
Trenčiansky

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie
Púchov, Beluša, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dohňany, Dolná Breznica, Dolná Mariková, Dolné Koč
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

2453000,00

€

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

2453000,00

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

30 . 06 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Predmetom stratégie miestneho rozvoja MAS Naše Považie je implementácia aktivít zameraných na
plnenie nasledovných cieľov:
1. Podporiť tvorbu a udržanie lokálnych pracovných príležitostí prostredníctvom rozvoja
poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych aktivít na vidieku
2. Znížiť mieru znečistenia vidieckeho prostredia prostredníctvom dobudovaním a skvalitnením
Cieľom verejno-súkromného partnerstva je komplexne riešiť príčiny problémov na vidieku v území MAS
Naše Považie, nielen jeho dôsledky. V rámci rôznorodého územia MAS prebieha rozvoj vo všetkých
oblastiach vidieckeho života. Poľnohospodárska činnosť je prevažne zameraná na živočíšnu produkciu,
z rastlinnej výroby sa zameriava najmä na plodiny, ktoré nie sú veľmi náročné na pôdne a klimatické
podmienky. Lákadlom pre domácich aj zahraničných turistov sú bohatá fauna a flóra, veľké množstvo
Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi programu a
opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho zámeru žiadateľa.

Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 / Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou
Miestna akčná skupina

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

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

67144

Rozloha

747,7081

Hustota obyvateľstva

89,81

km2

obyv./km2
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48

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Púchov, Beluša, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dohňany, Dolná Breznica, Dolná Mariková, Dolné Kočkovce, Dolný Lieskov, Domaniža,
Ďurďové, Hatné, Horná Breznica, Horná Mariková, Horný Lieskov, Horovce, Jasenica, Klieština, Kostolec, Kvašov, Lazy pod Makytou,
Lednica, Lednické Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Mojtín, Papradno, Plevník - Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina,
Slopná, Streženice, Stupné, Sverepec, Udiča, Visolaje, Vydrná, Záriečie, Záskalie, Zubák, Malé Lednice, Sádočné, Vrchteplá, Nimnica

Z toho mestá
Púchov

Administratívne zaradenie - okres

Považská Bystrica, Púchov

Administratívne zaradenie - kraj

Trenčiansky kraj

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Peter Ježo, PhD.

Sídlo kancelárie MAS
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Štefánikova 821, 020 01 Púchov

Manažér MAS
Meno

Ing. Martina Bednárová

Tel.

0907223518

Mobil

0907223518

Fax
Email

nasepovazie@gmail.com

Web stránka MAS

www.nasepovazie.sk

Komunikácia v jazyku

Slovenskom, Anglickom

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Špecifikom územia je rôznorodosť jeho vidieckej oblasti. Jeho poloha je výhodná z hľadiska dostupnosti a možností regionálneho rozvoja.
Prírodné prostredie a zaujímavosti sú základným predpokladom na pritiahnutie návštevníkov do územia a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.
Kvalitná poľnohospodárska pôda na pestovanie ovocia, zeleniny a prostredie vhodné na chov zvierat predurčujú územie k rozvoju tradičných
poľnohospodárskych činností.

Strategický cieľ stratégie
Strategický cieľ predstavuje dlhodobú a trvaloudržateľnú zmenu v regióne, ktorá nastane na základe zrealizovania a dodržania plánovaných
opatrení, aktivít a finančného rámca. Strategický cieľ reflektuje potreby a situáciu v regióne, vychádza z auditu zdrojov a SWOT analýzy
územia. Dané priority a ciele sú pre partnerstvo dosiahnuteľné s danými finančnými prostriedkami a kapacitami. Strategickým cieľom je tak do
roku 2023 zvýšiť kvalitu života na území MAS Naše Považie a okolia prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, verejnej infraštruktúry,
podnikatelského prostredia, zachovaním prírodného a kultúrneho bohatstva územia, zlepšením sociálnych služieb a životného prostredia.

Strategické priority definované v stratégií
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Podpora zamestnanosti na vidieku
Zníženie miery znečistenia na vidieku
Zvýšenie kvality života obyvateľov na vidieku

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Investície do hmotného majetku – 4.1 – 200 000,00 €
Investície do hmotného majetku – 4.2 – 200 000,00 €
Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania – 98 000,00 €
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – 7.2 – 250 000,00 €
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – 7.4 – 250 000,00 €

Opatrenia IROP – základná alokácia
Zakladanie nových mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev – 50 000,00 €
Podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev – 500 000,00 €
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: Infraštruktúra vzdelávania – 165 000,00 €
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel – 250 000,00 €

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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Partneri projektu

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu

Partneri projektu

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako predkladateľ projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....
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Úroveň národná

hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

Úroveň nadnárodná

hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako partner projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....

Úroveň národná

hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

Úroveň nadnárodná

hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
Integrovaná stratégia rozvoja Nášho Považia
Stratené rozprávky Považia
LEADER na Považí

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou
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Fotografie projektu - po realizácii
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(http://www.agrokomplex.sk
(http://www.mpsr.sk)

(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

(http://www.agroinstitut.sk)(http://www.nlcsk.sk)
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Zoznam členov NSRV (/download.php?537)
Prihláška za člena NSRV SR (/index.php?pl=95)
Spravodajca NSRV SR (/index.php?pl=12&article=59)
Rural News (/index.php?pl=12&article=27)
ENRD - The European Network for Rural Development
(http://enrd.ec.europa.eu)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (/?pl=18&
article=1575)
GDPR - Ochrana osobných údajov (/?pl=18&article=1656)

Adresa: NSRV SR – centrálna jednotka
Akademická 4
949 01 Nitra
Tel: +421 37 7336402
Fax: +421 37 7336402
Email: arvi@arvi.sk (mailto:arvi@arvi.sk)
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