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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

Miestna akčná skupina 11 PLUS
Trnava
Trnavský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny MAS 11 PLUS
Abrahám, Cífer, Hoste, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Opoj, Pavlice, Pusté Ú
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1055000

€

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

548000

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

15 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

31 . 12 . 2023

Celkový rozpočet projektu
(EUR)

Predmet projektu

Na základe stretnutí bola stanovená nasledovná vízia: „MAS 11 PLUS sa chce stať v horizonte 10 až 15
rokov územím s vysokou kvalitou života jeho obyvateľov. Dosiahne sa to prostredníctvom zabezpečenia
komplexných služieb pre obyvateľov, ako aj návštevníkov územia, stabilným podnikateľským prostredím
a vybudovanou infraštruktúrou v obciach pri využívaní vlastného prírodného, kultúrneho a
spoločenského potenciálu územia.“

Ciele projektu

Hlavným cieľom predkladanej žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a
udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny je implementovať stratégiu CLLD Miestnej akčnej skupiny MAS
11 PLUS (ďalej: Stratégia CLLD), ktorej úlohou je zlepšenie kvality života obyvateľov na vidieku,
vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability a životaschopnosti vidieka.
Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a zabezpečiť
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

Miestna akčná skupina 11 PLUS
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

26485

Rozloha

244,14

km2
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Hustota obyvateľstva

108,48

Počet obcí

15

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
Abrahám, Cífer, Hoste, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Opoj, Pavlice, Pusté Úľany, Slovenská Nová Ves,
Veľké Úľany, Veľký Grob, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč

Z toho mestá
xxx

Administratívne zaradenie - okres

Trnava, Galanta

Administratívne zaradenie - kraj

Trnavský

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
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Sídlo kancelárie MAS
Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer
Slovenská Republika

Manažér MAS
Meno
Tel.
Mobil

Ing. Mariana Velčická
0
+421903068078

Fax
Email

manazerka.velcicka@mas-11plus.sk

Web stránka MAS

www.mas-11plus.sk

Komunikácia v jazyku

slovenský, český

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Občianske združenie Miestna akčná skupina 11 PLUS sa rozprestiera na Podunajskej nížine, pričom obce nachádzajúce sa v južnej časti ležia
na Podunajskej rovine a severnejšie umiestnené ležia na Podunajskej pahorkatine. Združenie vzniklo v januári 2015, na základe podnetu
členov Mikroregiónu 11PLUS, ktorý vznikol v roku 2012 a bolo založené 11 obcami (od počtu 11 bol odvodený aj názov združenia), ku ktorým
v roku 2015 pristúpili ďalšie štyri obce. V 15-ich obciach mikroregiónu žije na ploche 244,14 km2 spolu 26 485 obyvateľov pri priemernej
hustote 108,48 obyvateľa na km2 (k 31.12.2014).

Strategický cieľ stratégie
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Do roku 2023 zvýšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS prostredníctvom vybudovania infraštruktúry, zlepšenia prístupu k pracovným
príležitostiam, rozvoja verejných služieb a cestovného ruchu, ako aj zlepšenia stavu životného prostredia.

Strategické priority definované v stratégií
Priorita 1: Rozvoj obcí a podnikania na území MAS
Priorita 2: Rozvoj cestovného ruchu
Priorita 3: Podpora podnikania a zamestnanosti na území MAS
Priorita 4: Efektívna činnosť MAS

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
podopatrenie 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
podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Opatrenia IROP – základná alokácia
Špecifický cieľ č. 5.1.1 Podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
Špecifický cieľ č. 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo
verejných infraštruktúrach.
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach – dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach – sociálne služby a komunitné služby

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

Partneri projektu
xxx

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
xxx

Partneri projektu
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xxx

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

rozvoj územia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana životného prostredia, podpora cest

Úroveň nadnárodná

rozvoj územia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana životného prostredia, podpora cest

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

rozvoj územia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana životného prostredia, podpora cest

Úroveň nadnárodná

rozvoj územia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana životného prostredia, podpora cest

Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
xxx

Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.
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Fotografie projektu - pred realizáciou

Fotografie projektu - po realizácii
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(/resources/prv20142020/fotoafter
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(/resources/prv20142020/fotoafter
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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.

23. 10. 2018, 14:44

