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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o.z.
Prievidza
Trenčín

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

SPOLOČNÝ PRIESTOR, SPOLOČNÝ ŽIVOT, SPOLOČNÁ CESTA
Bystričany Čereňany Diviacka Nová Ves Diviaky nad Nitricou Dolné Vestenice Horná Ves Horné Vestenice
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

1185191,87

€

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

1185060,65

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

05 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Vypracovanie Stratégia komunitou vedeného miestneho rozvoja OZ MAS Rozvoj Hornej Nitry

Strategický cieľ:
Atraktívnosť územia rozvíjať hlavne zlepšením ponuky služieb vidieckeho cestovného ruchu a vytvoriť
príťažlivú turistickú destináciu, vytvárať kvalitný priestor na podporu podnikania, miestneho a kultúrneho
potenciálu s vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia.
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

Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o.z.
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

(/resources/prv20142020
/data/b5d27256631d9c9b877e639a5a5ba052.jpg

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

29113

Rozloha

309.085

Hustota obyvateľstva

94.19

Počet obcí

16

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Bystričany
Čereňany
Diviacka Nová Ves
Diviaky nad Nitricou
Dolné Vestenice

Z toho mestá
Nováky

Administratívne zaradenie - okres

Prievidza

Administratívne zaradenie - kraj

Trenčín

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Dušan Ďuriš; PhDr. Stanislav Bartoš

Sídlo kancelárie MAS
Nám. SNP 174/23, 972 71 Nováky, Slovensko
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Manažér MAS
Meno
Tel.
Mobil
Fax
Email

Ing. Marek Čepko
0
0917847259
0
mcepko244@gmail.com

Web stránka MAS

ozmasrhn.sk

Komunikácia v jazyku

slovensky

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Územie OZ MAS Región Horná Nitra sa rozprestiera v západnej časti Slovenska, pozdĺž horného toku rieky Nitry. Takmer celé územie regiónu
sa rozprestiera v Hornonitrianskej kotline. Výnimku tvoria okrajové časti, do ktorých zasahujú okolité pohoria, ktoré obkolesujú kotlinu.
Hornonitrianska kotlina patrí k výrazne členitým oblastiam kraja. Východná časť je ohraničená Kremnickými vrchmi a pohoriami Vtáčnik a
Tribeč, severnú časť lemujú vrchy Malej Fatry.
Región Hornej Nitry bol poznačený transformáciou ekonomiky a poklesom pracovných príležitostí v priemysle, predovšetkým v okresoch

Strategický cieľ stratégie
Územie MAS Región Hornej Nitry chce byť územím so zodpovedným obyvateľstvom, s vysokou kvalitou životného prostredia, s využívaním
prírodného potenciálu pre vidiecky cestovný ruch, konkurencieschopný na základe udržateľného hospodárskeho, sociálneho a územného
rozvoja.
Strategický cieľ bol zadefinovaný na základe vízie. Strategický cieľ dáva konkrétnejšie odpovede na dosiahnutie stanoveného cieľa, kam bude
MAS v nasledujúcom období smerovať prostredníctvom aktív zameraných na zlepšenie služieb vidieckeho cestovného ruchu, zlepšovanie

Strategické priority definované v stratégií
Výber strategický priorít vychádza z identifikácie potrieb Swot analýzy, ktorá identifikovala potreby na ktorých sa bude zakladať budúci rozvoj
územia. Boli identifikované silne stránky, ktoré jasne definujú v akej ekonomickej a spoločenskej aktivite sa územie nachádza. Stabilita
predurčuje územie MAS k stabilnému sociálno-ekonomickému rozvoju. Slabé stránky definujú zábrany, ktoré tento rozvoj brzdia. Preto pri
definovaní strategických priorít sa vychádzalo z definovaných problémov územia. Hlavným cieľom pri tomto procese bolo stanoviť kľúčové
problémy a priradiť k nim tie najadekvátnejšie priority, na ktoré budú nadväzovať opatrenia a jednotlivé aktivity prepojené na konkrétne zdroje.

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Opatrenie č. 1: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
OZ RHN je vidieckeho charakteru s veľkou mierou nezamestnanosti. Je to však územie atraktívne, ktoré dáva velké predpoklady na rozvoj
cestovného ruchu a a inýc činností čo zvýši kvalitu života v území. Tieto činnosti, ktoré sú zamerané na investičné aktivity prispejú k rozvoju
regionu

Opatrenia IROP – základná alokácia
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Opatrenie č. 4 Rozvoj základnej a dopravnej infraštruktúry a rozvoj v oblasti sociálnych a komunitných služieb
Opatrenie prispieva ku zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu a
skvalitneniu života obyvateľov na vidieku s dôrazom na sociálne
ohrozených obyvateľov – nezamestnaných, seniorov, občanov so
zdravotným postihnutím, MRK. V rámci stratégie CLLD podporuje

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
MAS nie je doteraz zapojená do projektov spolupráca / úroveň národná

Partneri projektu
Možní partneri na národnej úrovni
A. MAS Magura - Strážov / sídlo Temeš : členské mesto a obce (Bojnice, Čavoj, Dlžín, Horná Poruba, Kanianka, Kocurany, Kostolná Ves,
Košeca, Košecké Podhradie, Lazany, Liešťany, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Opatovce nad Nitrou, Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce, Temeš,
Valaská Belá, Zliechov).
Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
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MAS nie je doteraz zapojená do projektov spolupráca / úroveň nadnárodná

Partneri projektu
spolupráca na nadnárodnej úrovni nebola doteraz realizovaná so žiadnym partnerom

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

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

Úroveň národná

zachovanie kultúrneho dedičstva

Úroveň nadnárodná

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infra

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

na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Úroveň nadnárodná

, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane vo

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
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-

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Fotografie projektu - pred realizáciou

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

(http://www.apa.sk)

(http://www.nppc.sk)

(http://www.agroinstitut.sk)(http://www.nlcsk.sk)
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Zoznam členov NSRV (/download.php?537)
Adresa: NSRV SR – centrálna jednotka
Prihláška za člena NSRV SR (/index.php?pl=95)
Akademická 4
Spravodajca NSRV SR (/index.php?pl=12&article=59)
949 01 Nitra
Rural News (/index.php?pl=12&article=27)
Tel: +421 37 7336402
ENRD - The European Network for Rural Development
Fax: +421 37 7336402
(http://enrd.ec.europa.eu)
Email: arvi@arvi.sk (mailto:arvi@arvi.sk)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (/?pl=18&
article=1575)
GDPR - Ochrana osobných údajov (/?pl=18&article=1656)
© 2015 NSRV SR, Všetky práva vyhradené.
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