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Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Okres
Kraj

MAS Stará Čierna voda
Galanta
Trnavský

Informácie o projekte
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS
Dolné Saliby
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Celkový rozpočet projektu
(EUR)

93450,00

€

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

88777,50

€

Skutočný začiatok realizácie
projektu

01 . 12 . 2017

Skutočné ukončenie realizácie
projektu

30 . 11 . 2023

Predmet projektu

Ciele projektu

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií - zabezpečenie realizácie
stratégie CLLD

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

Stará Čierna voda
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Vložte mapu Slovenskej republiky s vyznačením umiestnenia MAS, ak ňou disponujete
(nepovinné)

Vložte logo

(/resources/prv20142020

Základné údaje o území
Počet obyvateľov

14838

Rozloha

161,09

Hustota obyvateľstva

92,11

Počet obcí

8

km2

obyv./km2

Zoznam obcí zaradených do územia MAS
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Horné Saliby, Dolné Saliby, Kráľov Brod, Tomášikovo, Jahodná, Vozokany, Trstice a Dolný Chotár

Z toho mestá
nerelevantné

Administratívne zaradenie - okres

Galanta a Dunajská Streda

Administratívne zaradenie - kraj

Trnavský

Identifikácia MAS
Meno štatutárneho zástupcu

Ing. Ľudovít Kovács

Sídlo kancelárie MAS
925 02 Dolné Saliby č.355
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Manažér MAS
Meno

Lajos Tuba

Tel.

0905233989

Mobil

0905233989

Fax
Email

tuba@foruminst.sk

Web stránka MAS

http://www.mas-scv.sk

Komunikácia v jazyku

Sk, HU

Vložte mapu územia MAS
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Stručný popis územia MAS
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda (ďalej: MAS Stará Čierna voda) sa nachádza na Podunajskej nížine, na území okresov Galanta a
Dunajská Streda v Trnavskom samosprávnom kraji. Združenie sa skladá z 8 obcí: Horné Saliby, Dolné Saliby, Tomášikovo, Kráľov Brod,
Jahodná, Vozokany, Dolný Chotár a Trstice. MAS Stará Čierna voda má počet obyvateľov 14 838 k 31.12.2014. Najväčšia obec Trstice má
3739 obyvateľov. Okresné mestá od obcí združenia sú vo vzdialenosti 10-20 km.. MAS Stará Čierna voda má hustotu obyvateľstva 92,11
obyvateľa/km2 k 31.12.2014. Všetky obce patria medzi vidiecke územie, keďže hustota osídlenia je pod 120 obyvateľ/km². Členovia pôsobia

Strategický cieľ stratégie
Zlepšenie kvality života na území MAS Stará Čierna voda prostredníctvom naštartovanie inovácii, podpory tradičnosti, zlepšenia
zamestnanosti a verejných služieb.

Strategické priority definované v stratégií
•
•
•

Priorita 1: Zlepšenie zamestnanosti a konkurencieschopnosti miestnych podnikateľských subjektov
Priorita 2: Verejné investície pre zlepšenie podmienok života vo vidieckom prostredí
Priorita 3: Rozvoj partnerstva, spolupráce a činnosť MAS

Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 – základná alokácia
Špecifický cieľ 1.1: Rozvoj poľnohospodárstva, služieb a výroby
Opatrenie 1.1.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (PRV, podopatrenie 4.1)
Špecifický cieľ 2.1: Zvýšenie úrovne verejnej infraštruktúry a vzdelávania
Opatrenie 2.1.1 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane
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Opatrenia IROP – základná alokácia
Špecifický cieľ 1.1: Rozvoj poľnohospodárstva, služieb a výroby
Opatrenie 1.1.2 Zakladanie nových a podpora tradičných a inovatívnych obchodných služieb a výroby (IROP, špecifický cieľ 5.1.1)
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev – zamerané na služby a
výrobu

Projekty spolupráce / úroveň národná
MAS je zapojená do následovných projektov

Názov projektu
zatiaľ nie sú

Partneri projektu
zatiaľ nie sú

Vyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná
MAS je zapojená do následovných projektov
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Názov projektu
zatiaľ nie sú

Partneri projektu
zatiaľ nie sú

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

komplexný rozvoj vidieka

Úroveň nadnárodná

komplexný rozvoj vidieka, ľudia ľuďom

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

komplexný rozvoj vidieka

Úroveň nadnárodná

komplexný rozvoj vidieka, ľudia ľuďom
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Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER
•
•
•
•
•

413080800008 - Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda
422071100014 – Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny
422081200031 - Via Bohemica
422091300542 - Spoločný marketing regionálnych značiek na juhozápadnom Slovensku
„Sladký a zdravý život – ovocná cesta Južného Slovenska“ (Kód projektu: 422081300550, číslo zmluvy: 0800550)

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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