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1. Základné informácie o MAS
1.1 Identifikačné údaje MAS
Tabuľka č. 1 Identifikačné údaje MAS
Názov MAS
Dátum registrácie
v zmysle zákona č.
83/1990 Zb.
Údaje
o združovaní občanov
o MAS
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

Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó
Vágmente Helyi Akciócsoport

19. 01. 2012

Žihárec 85, 925 83 Žihárec
42208432
2820021391
UniCredit Bank a. s.
1157240015/1111
SK7411110000001157240015
UNCRSKBX
Ing. Gyula Iván
info@masdolnepovazie.sk
+421 918 460 859
Ing. Gyula Iván
starosta@obecvlcany.sk
+421 918 460 859

Zdroj: Vlastné spracovanie

1.2 Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje
Vymedzenie oblasti a obyvateľstva je v súlade so stratégiou, ktorú chce komunita uskutočňovať, a
je odôvodnené touto stratégiou, pričom sú splnené všetky podmienky dané strategickými
dokumentmi venujúcimi sa miestnemu rozvoju vedeného komunitou:
-

celkový počet obyvateľov územia MAS je 24 810 obyvateľov (stav k 31. 12. 2014)

-

územie verejno-súkromného partnerstva je tvorené 9 obcami: Diakovce, Dlhá nad
Váhom, Kráľová nad Váhom, Neded, Selice, Tešedíkovo, Tvrdošovce, Vlčany, Žihárec

-

celková hustota obyvateľstva celého územia MAS je 97,53 obyv./km2

-

jedná sa o súvislé územie katastrov jednotlivých obcí (viď Príloha č. 3: Mapa územia
MAS).
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2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD
2.1 Vznik a história partnerstva

V novembri roku 2004 sa rozhodli obce Diakovce, Neded, Tešedíkovo, Vlčany, Žihárec
spoločne s RRA Šaľa vytvoriť Mikroregión Csángó, ktorého hlavným cieľom bolo realizovanie
rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z
domácich a zahraničných zdrojov, zviditeľnenie regiónu pre potencionálnych návštevníkov a
investorov doma aj v zahraničí, rozvíjanie mikroregionálnej a cezhraničnej spolupráce a
koordinácia aktivít v jednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja. Dňa 6. novembra 2004 bolo
združenie zaregistrované na MV SR v zmysle § 20 f až 20 j zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. Spojenie týchto obcí vychádzalo
z geografického hľadiska, ale dôležitým impulzom bolo zachovanie si svojho vidieckeho
charakteru, ktorý bol v posledných desaťročiach potlačovaný najmä činnosťami okresného
mesta a veľkého podniku. Mikroregión Csángó sa od roku 2010 spoločne pripravuje na vstup
do Leader-a. V roku 2011 členovia mikroregiónu Csángó sa rozhodli rozšíriť svoju spoluprácu
a vytvoriť verejno-súkromné partnerstvo MAS Csángó. MAS Csángó bola zaregistrovaná na
Ministerstve vnútra SR dňa 19. 1. 2012. Členmi MAS sa stali fyzické osoby a právnické osoby
z územia MAS: obec Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded, Mikroregión Csángó,
RRA Šaľa, OZ Pro Traditione Zsigárd, OZ „TELEKTÓ“ - Združenie rybárov a ochrancov
prírody, OZ WAG pri ZŠ s VJM v Diakovciach, OZ FORCAS, ZO Csemadok Neded, Mgr.
Zsolt Baranyay, TBIO s.r.o., ŠK Tešedíkovo, Ing. Karol Csizmadia a Ladislav Morvai. Na
vypracovaní ISRÚ MAS Csángó sa spolupodieľali miestni občania, zástupcovia podnikov
a miestnych organizácií, starostovia a poslanci obecného zastupiteľstva a podnikatelia z územia
MAS Csángó. V januári 2012 bola schválená Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS
Csángó.
Dňom 29. 04. 2015 bola MAS Csángó rozšírená o ďalšie obce. Schválením rozšírenia územia
bola schválená aj zmena názvu z MAS Csángó na MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente
HACS. V súčasnosti územie MAS združuje 9 samospráv (Diakovce, Dlhá nad Váhom, Kráľová
nad Váhom, Neded, Selice, Tešedíkovo, Tvrdošovce, Vlčany, Žihárec) a celkovo má 34 členov.
Verejný sektor je zastúpený v členskej základni 9 obcami, čo predstavuje 26,47 %-ný podiel.
Súkromný sektor predstavuje 73,53 %-ný podiel členskej základne (25 členov). Z toho je
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podnikateľských subjektov 9 (36 % z celkového počtu členov súkromného sektora), združení
15 (60 % z celkového počtu členov súkromného sektora) a fyzických osôb 1 (4 % z celkového
počtu členov súkromného sektora). Pre vytvorenie verejno – súkromného partnerstva a pre
vypracovanie stratégie CLLD boli zrealizované obecné, regionálne a pracovné stretnutia a bol
realizovaný dotazníkový prieskum.
Obce MAS Dolné Považie vytvárajú spolu homogénne nížinnaté územie s veľmi úrodnými
pôdami. V posledných desaťročiach bol vývoj územia silno ovplyvnený chemickým podnikom
Duslo, a.s., či už z hľadiska sídelného, ako aj ekonomického. Duslo a.s. poskytuje obyvateľom
prácu a služby, na druhej strane sa vplyvom tohto podniku vytráca tradícia hospodárenia na
pôde. Obce si uvedomujú svoju závislosť v oblasti zabezpečenia zamestnanosti a v oblasti
služieb, na druhej strane sa chcú rozvíjať vlastným smerom k udržaniu si vlastnej identity
vidieckeho územia, aby sa nestali len anonymnými satelitnými obcami, s prvkami
urbanizovaného priestoru. Obce Diakovce (v obci sa nachádza termálne kúpalisko
a priemyselný park), Tvrdošovce (v obci sa nachádza termálne kúpalisko) a Vlčany (v obci sa
každoročne organizuje slávnostný jarmok) sa prirodzene stávajú lokálnymi pólmi rozvoja
a prinášajú možnosti lokálneho zamestnania sa na vidieku, čím podporujú myšlienku rozvoja
na vidieku.
Obce MAS Dolné Považie spája najmä podobný ráz krajiny, podobní ľudia, spoločné výhody
územia a podobné bariéry v rozvoji, a preto sa rozhodli spoločne využiť lokálny potenciál, aby
odstránili bariéry a spoločne riešili problémy rozvoja vidieckeho priestoru.
MAS sa v doterajšej histórii od roku 2012 každoročne úspešne uchádzala o dotáciu
z Nitrianskeho samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho
samosprávneho kraja č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie
Nirianskeho

samosprávneho

kraja

o poskytovaní

dotácií

z rozpočtu

Nitrianskeho

samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre
Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009.
V rokoch 2012 - 2016 MAS získala celkovú dotáciu v sume 66 211,00 €, ktorú využilo na
financovanie 24 projektov. Z dotácie boli zrealizované nasledovné projekty:
Rok 2012
Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Žihárec – I. etapa
Výstavba detského ihriska a prvkov drobnej architektúry v obci Tešedíkovo
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Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Vlčany
Výstavba prístrešku v obci Neded
Rok 2013
Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Žihárec – II. etapa
Výstavba chodníka v obci Neded
Rekonštrukcia chodníka v obci Tešedíkovo
Revitalizácia parku v historickom centre obce Vlčany
Osvetlenie a ozvučenie javiska v Kultúrnom dome v Diakovciach
Rok 2014
Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Žihárec – III. etapa
Výstavba chodníka v obci Neded
Výstavba chodníka v obci Tešedíkovo
Výstavba chodníka v obci Vlčany
Orientačné tabule v obci Diakovce
Rozvoj európskej identity – kultúrne stretnutie
Rok 2016
Skrášlenie obce – vybudovanie verejného parku v obci Diakovce
Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Kráľová nad Váhom
Výstavba autobusových zastávok v obci Neded
3. Oberačkový sprievod – 3. Szüreti felvonulás
Rekonštrukcia verejného priestranstva – výstavba parkoviska v obci Selice
Výstavba chodníka v obci Tešedíkovo – II. etapa
Fitness park pre seniorov
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Výstavba spevnenej plochy v obci Vlčany
Zvýšenie bezpečnosti chodcov – rekonštrukcia a modernizácia chodníka v obci Žihárec

2.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD

Tvorba partnerstva
Pri budovaní Miestnej akčnej skupiny Dolné Považie boli dôležitou súčasťou občania. Títo boli
oslovovaní pravidelne prostredníctvom obecného rozhlasu pred každým stretnutím. Dôležitou
súčasťou budovania kapacít bola účasť všetkých aktérov rozvoja územia pri vytváraní Stratégie
CLLD. MAS Dolné Považie sa budovala postupne počas aktivít, ktoré viedli k vytvoreniu
stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Dolné Považie (dotazníkový prieskum, obecné
stretnutia, mikroregionálne stretnutia). Pozvánky na úvodné stretnutie boli rozposlané
prostredníctvom elektronickej pošty všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré by mohli
byť oprávneným žiadateľom. Všetci občania alebo subjekty, ktorí prejavili záujem
o spoluprácu, boli oslovení, aby sa stali členmi MAS Dolné Považie.
Na základe týchto stretnutí sa prirodzene vytvorila skupina aktérov, ktorí sa stali riadnymi
členmi MAS Dolné Považie. Druhú skupinu členov tvoria občania, ktorých oslovili starostovia.
V roku 2015 sa stali členmi MAS Dolné Považie obce Tvrdošovce, Kráľová nad Váhom, Dlhá
nad Váhom a Selice. Spoločne má MAS Dolné Považie 34 členov, z ktorých 9 členov je
z verejného sektora (obce) a 25 členov je zo súkromného sektora vrátane občianskeho sektora.

Tabuľka č. 2 Členská základňa MAS Dolné Považie

Členovia MAS-ky

Členovia z verejného sektora

Obec Diakovce
Obec Tešedíkovo
Obec Žihárec
Obec Vlčany
Obec Neded
Obec Selice
Obec Kráľová nad Váhom
Obec Dlhá nad Váhom

X
X
X
X
X
X
X
X

Členovia zo súkromného
sektora vrátane občianskeho
sektora
X
X
X
X
X
X
X
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Obec Tvrdošovce

X

Zdroj: vlastné spracovanie

Graf č. 1: Zloženie MAS Dolné Považie

26,47%
Členovia z verejného sektora
73,53%

Členovia zo súkromného sektora
vátane občianskeho sektora

Tvorba stratégie CLLD
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Dolné Považie (ďalej len CLLD) bola
spracovaná na obdobie 2015 - 2023. Celý proces sa začal v roku 2015. Na príprave a tvorbe
stratégie CLLD sa podieľala Regionálna rozvojová agentúra Šaľa – Vágsellye és Vidéke
Régiófejlesztés Ügynökség, pracovný tím zložený zo starostov jednotlivých obcí a do tvorby
stratégie bola zapojená aj verejnosť komunitným spôsobom. Bola použitá participatívna metóda
spracovania stratégie - metóda založená na účasti kľúčových partnerov, verejnosti aj
významných odborníkov alebo subjektov. Použitím tejto metódy sa podarilo vytvoriť priestor
pre získanie mnohých názorov a pohľadov na predmetnú tematiku, aktivizovať osobnú
iniciatívu zúčastnených aktérov, podporiť vzájomnú spoluprácu prostredníctvom verejného
prerokovania čiastkových výstupov, bola realizovaná aj osveta v oblasti trvalo udržateľného
rozvoja. Uskutočnilo sa niekoľko verejných rokovaní, za účelom zistenia názorov, zámerov
rôznych aktérov z územia, ďalej boli tvorené jednotlivé časti stratégie spoločne formou
pripomienkovania, dotazníkového prieskumu a verejného prerokovania podľa vopred
stanoveného harmonogramu. Pri spracovaní stratégie CLLD sa bral ohľad na strategické
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dokumenty, ktoré sa týkajú územia, ako aj obcí a miest, mikroregiónov ale predovšetkým
vyšších územných celkov.

Popis zapojenia verejnosti a členov miestneho partnerstva

Vo všetkých fázach tvorby stratégie CLLD bola verejnosť informovaná prostredníctvom
internetových stránok MAS, internetových stránok členských obcí, prostredníctvom
regionálných

novín,

ako

aj

prostredníctvom

osobných

kontaktov

členov

z

jednotlivých obcí a tiež na propagačných akciách MAS a ich členov. Všetky
aktivity smerovali k podpore verejnosti, aby vyjadrili svoj názor a svoje návrhy.

Verejnosť bola do procesu tvorby stratégie CLLD zapojená nasledovnými formami:
Verejné stretnutia
V roku 2015 boli realizované nasledovné rokovania a pracovné stretnutia na ktorých sa
zúčastnilo celkom 166 osôb.
04. 09. 2015 Pracovné stretnutie na tému Odpadové hospodárstvo – počet účastníkov 9
08. 09. 2015 Pracovné stretnutie k príprave stratégie CLLD – počet účastníkov 8
17. 09. 2015 Pracovné stretnutie k príprave stratégie CLLD – počet účastníkov 9
24. 09. 2015 Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
v Diakovciach – počet účastníkov 12
02. 10. 2015 Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
v Žihárci – počet účastníkov 16
09. 10. 2015 Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
v Seliciach – počet účastníkov 10
13. 10. 2015 Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
v Kráľovej nad Váhom – počet účastníkov 13
16. 10. 2015 Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
v Dlhej nad Váhom – počet účastníkov 8
19. 10. 2015 Pracovné stretnutie k tvorne statégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
v Nedede – počet účastníkov 12
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22. 10. 2015 Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
v Tvrdošovciach – počet účastníkov 10
26. 10. 2015 V obci

Žihárec sa

konalo stretnutie poľnohospodárov, podnikateľov

a zástupcov OZ z územia MAS, kde sa diskutovalo o problematike rozvoja
poľnohospodárskeho podnikania a životného prostredia, boli pomenované
konkrétne problémy a možnosti rozvoja. Tieto poznatky boli zapracované do
SWOT analýzy – počet účastníkov 7
28. 10. 2015 Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
v Tešedíkove – počet účastníkov 11
30. 10. 2015 Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy vo
Vlčanoch – počet účastníkov 15
09. 12. 2015 V obci Žihárec sa konalo valné zhromaždenie, ktorým cieľom bolo zoznámiť
členov MAS s výstupmi stratégie CLLD, prerokovanie pripomienok a
schválenie stratégie – počet účastníkov 26.

Dotazníkový prieskum
Zber projektových zámerov - Mapovanie zámerov na území Miestnej akčnej skupiny Dolné
Považie pre potreby prípravy stratégie miestneho rozvoja na obdobie 2014 – 2020
Dotazník k spracovaniu Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Dolné Považie – Alsó
Vágmente HACS

Informačná kampaň
Informačná kampaň bola realizovaná prostredníctvom obecného rozhlasu, obecných tabúľ a
webových stránok jednotlivých obcí a MAS.
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3. Analytický rámec
3.1 Analýza zdrojov územia
Všeobecná charakteristika územia
Verejno-súkromné partnerstvo MAS Dolné Považie sa nachádza v juhozápadnej časti
Slovenska, na území 9 obcí, neďaleko rieky Váh. Konkrétne sa jedná o obce Diakovce,
Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Selice a
Tvrdošovce. Obce sú lokalizované v oblasti ľahko dostupnej k okresným mestám Šaľa (od 2 do
20 km) a Nové Zámky (od 15 do 40 km), kde sa časová dostupnosť pohybuje v intervale do 45
min. Relatívne dobrá dostupnosť je aj ku krajskému mestu Nitra (30 – 45 km) a k hlavnému
mestu Bratislava (cca 100 km).
Z hľadiska prírodnej i socio-ekonomickej regionalizácie územia Slovenska je územie MAS
Dolné Považie súčasťou Podunajského prírodno-sídelného spádového regiónu, na nižšej
hierarchickej úrovni, Galantského spádového regiónu (MŽP SR 2002). Výhodou pre ďalší
rozvoj je blízkosť vodného diela Kráľová a vodného diela Selice, ktoré vytvárajú príležitosti
pre komerčné, energetické a dopravné využitie toku rieky Váh. Súčasne zabezpečujú aj
protipovodňovú funkciu.
Región obcí Tešedíkovo, Diakovce, Žihárec, Neded, Vlčany, Selice, Dlhá nad Váhom, Kráľová
nad Váhom a Tvrdošovce je charakteristický bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva,
priaznivými pôdno–klimatickými podmienkami a lokalizačnými predpokladmi rozvoja
cestovného ruchu. Výborné klimatické podmienky sú predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu
a rekreácie, a to najmä v letnom období. K najvýznamnejším atraktivitám z hľadiska cestovného
ruchu patria geotermálne pramene, chránené prírodné územia, rieky Váh a Malý Dunaj s
prírodnými zákutiami a možnosťami pre vodnú turistiku. Návštevníkov do tohto regiónu lákajú
najmä historické atraktivity, poľovnícke revíry, možnosti rybolovu, vinohradnícke lokality s
vínnymi pivnicami, ľudová architektúra, ktorá sa zachovala v obci, ako aj viaceré spoločenskokultúrne a športové podujatia medzinárodného i miestneho charakteru.

Výhodami územia sú:
 výhodná geografická poloha a blízkosť dvoch okresných miest Šaľa a Nové Zámky ako
rozvojového pólu rastu
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 blízkosť hlavného mesta Bratislava a veľkých miest Nitra, Galanta, Dunajská Streda
a Komárno
 blízkosť Maďarska a Rakúska
 relatívne dobrá vybavenosť prvkami technickej a sociálnej infraštruktúry
 jedinečnosť a unikátnosť kultúrneho dedičstva
 existencia podnikateľských subjektov v území MAS
 blízkosť termálneho kúpaliska v katastri obce Diakovce, ktorý vytvára príležitosti pre
rozvoj cestovného ruchu
 blízkosť termálneho kúpaliska v katastri obce Tvrdošovce, ktorý vytvára príležitosť pre
rozvoj cestovného ruchu
 dopravné a energetické využitie toku rieky Váh
 úrodná pôda na väčšine územia MAS Dolné Považie

Nevýhodami územia sú:
 nedostatočné poznanie potrieb trhu
 dlhodobo záporné demografické saldo a podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva
 postupná likvidácia poľnohospodárstva ako historicky najvýznamnejšieho sektora
hospodárstva
 kvalita a štruktúra služieb
 blízkosť podniku a. s. Duslo Šaľa a jeho negatívne dopady na životné prostredie územia
MAS a ohrozenie možnou priemyselnou katastrofou

Obce MAS Dolné Považie patria medzi vidiecke územie. Hustota osídlenia MAS je pod 120
obyvateľ/km2.
Tabuľka č. 3 Hustota osídlenia MAS
Územie
Diakovce
Neded
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec

Počet
obyvateľov

Rozloha
územia (km2)

2259
3303
3745
3286
1634

26,28
36,01
22,78
39,76
17,05

Hustota
obyvateľstva na 1
km2
85,96
91,73
164,37
82,64
95,86
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Selice
Dlhá nad Váhom
Tvrdošovce
Kráľová nad Váhom

2823
864
5172
1724

38,36
9,07
55,56
9,51

73,59
95,26
93,09
181,29

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z územno-administratívneho členenia, MAS pôsobí na územiach katastrí obcí Tešedíkovo,
Diakovce, Žihárec, Vlčany, Neded, Selice, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom
a Tvrdošovce. Tieto obce ležia na Podunajskej nížine v Nitrianskom samosprávnom kraji na
územiach okresov Šaľa a Nové Zámky.
Región (NUTS II): Západné Slovensko
Vyšší územní celok (NUTS III): Nitriansky
Okres: Šaľa, Nové Zámky
Najväčšou obcou v rámci MAS je obec Tvrdošovce (5172 obyvateľov), najmenšia je obec Dlhá
nad Váhom (864 obyvateľov).
Geografická charakteristika územia
Obce združené na území MAS sa nachádzajú na juhozápadnom Slovensku, v Nitrianskom
samosprávnom kraji. Administratívne patria do okresu Šaľa a Nové Zámky. Takmer celé
územie MAS vypĺňajú geomorfologické celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina.
Podunajská pahorkatina, oddielom Nitrianskej pahorkatiny a jej pododdielmi Nitrianska tabuľa
a Zálužianska pahorkatina.
Podunajská pahorkatina, reprezentovaná oddielom Nitrianskej pahorkatiny, z hľadiska reliéfu
predstavuje mierne zvlnený pahorkatinný reliéf, s plochými chrbtami a úvalinovitými dolinami,
s nadmorskou výškou 130 - 180 m n. m., so súvislými, miestami až 10 m mocnými eolickými
sprašovými pokrovmi (Zálužianska pahorkatina) až mierne zvlnený reliéf, s amplitúdou do 30
m a nadmorskou výškou 117-140 m n. m., so sprašovými pokrovmi (Nitrianska tabuľa).
Mladý, rovinatý, severojužným smerom klesajúci reliéf Podunajskej roviny je formovaný
riečnymi tokmi Váhu a jeho prítokov a Dudváhu. Rovinatý reliéf je v smere severozápad juhovýchod prítokmi členený na jednotlivé medziriečiská a spestrený nevýraznými eolickými
formami; v rámci mokradí je členený ramenným systémom Váhu, miestami s nevýraznými
eolickými formami; denivelizácia reliéfu dosahuje do 5 m.

11

Geomorfologické členenie Slovenskej republiky s vyznačením Podunajskej pahorkatiny
a Podunajskej roviny znázorňuje mapa č. 1.
Mapa č. 1 Geomorfologické členenie Slovenskej Republiky

Z hľadiska klimatického, územie MAS je relatívne homogénne a podľa klimatogeografickej
klasifikácie patrí do typicky teplého subtypu, nížinnej klímy s miernou inverziou teplôt,
suchého až mierne suchého, s januárovou od –1 do –4oC a júlovou teplotou od 20,5 do 19,5oC,
ročnou amplitúdou teplôt od 22 - 24oC a s ročným úhrnom zrážok 530-650 mm. Najviac zrážok
spadne v mesiacoch máj, jún a júl. Počet letných dní (tmax ≥ 25oC) je viac ako 50, tropických
(tmax ≥ 30oC) a počet mrazových dní (tmin < 10oC) je menej ako 100/rok. Najteplejší mesiac júl
dosahuje priemerné teploty nad 20oC. Dĺžka slnečného svitu v Podunajskej rovine je viac ako
2000 hod./rok. Pomerne teplá klíma zapríčiňuje, že počet dní so snehovou prikrývkou je malý.
Snehová prikrývka trvá ročne priemerne 40 dní.
Územie MAS Dolné Považie podľa vodnej bilancie predstavuje typ krajiny s pozitívnou
vodnou bilanciou, podmienenou bilanciou podzemných vôd; so zásobami podzemných
a povrchových vôd autochtónnych tokov regionálneho významu. Územie hydrologicky patrí
do vrchovinno-nížinnej oblasti, so snehovo-dažďovým režimom odtoku.
Územie sa nachádza v povodí Dunaja a je odvodňované regulovaným

(vybudované

obojbrežné hrádze) tokom Váhu (priemerný prietok 161 m3s-1, priemerná hĺbka koryta cca 4-5
m). Priemerná teplota vody je 9,6oC a najvyššie teploty dosahuje v letných mesiacoch (júl 19oC,
august 19oC).
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Predpokladom pre budovanie a využívanie rekreačno-športového areálu pre turizmus sú vrty
termálnych vôd v Diakovciach (teplota cca 30oC, výdatnosť 100 -500ls-1) a v Tvrdošovciach
(termálna voda vyviera zo zeme s teplotou 72 °C a má hodnotu pH 8,2), ktoré v širších
územných súvislostiach sú spolu s ďalšími lokalitami výskytu na území okresu Šaľa a Nové
Zámky, súčasťou oblasti geotermálnych vôd, s tepelným výkonom do 50 MW (MŽP SR 2002).
Hospodárske využitie, i keď v súčasnosti nie pre turizmus, má i voda z vrtov v Tešedíkove
(poľnohospodárstvo)

a vo

Vlčanoch.

Vodstvo

predstavuje

jeden

z najdôležitejších

a najvýznamnejších predpokladov regiónu pre turizmus.
Z pôdnych typov sa na území MAS vyskytujú najmä čiernice (ČA), černozeme (ČM)
a fluvizeme (FM). V menšom zastúpení sa na území MAS vyskytujú regozeme (RM), gleje
(GL), slaniská (SK) a slance (SC). Z pôdnych druhov majú najväčšie zastúpenie na území MAS
stredne ťažké pôdy – piesočnatohlinité, ťažké pôdy – ílovitohlinité a veľmi ťažké pôdy – ílovité
a íly. Vo veľmi malom množstve sa na území vyskytujú ľahké pôdy – piesočnaté
a hlinitopiesočnaté. Z hľadiska skeletovitosti sa takmer na celom území nachádzajú pôdy bez
skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10 %). Vo veľmi malom množstve sa na území
vyskytujú slabo skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 5-25 %, v
podpovrchovom horizonte 10-25 %) a silne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom
horizonte 25-50 %, v podpovrchovom horizonte nad 50 %). Celkovo pôdy na území MAS
zaraďujeme medzi vysoko produkčné orné pôdy (O2), najprodukčnejšie orné pôdy (O1) až
veľmi produkčné orné pôdy (O3). V menšom množstve sa tu nachádzajú potenciálne orné pôdy
subtypu O4, O5, O6 a O7.

Mapa č. 2 Zastúpenie typologicko – produkčných kategórií okresu Šaľa
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Zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

O1

O4

OT1OT2

T1

O2

O5

OT3

T2-T3

O3

O6-O7

N

O – potenciálne orné pôdy
OT – striedavé polia
T – trvalé trávne porasty
N - nevhodné

Mapa č. 3 Zastúpenie typologicko – produkčných kategórií okresu Nové Zámky

Zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Využitie územia a pôdny fond
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Celková plocha katastrálneho územia MAS Dolné Považie má rozlohu 254 382 409 m2. Z toho
má poľnohospodárska pôda výmeru 216 937 146 m2 a nepoľnohospodárska pôda 37 445 263
m2. Z údajov uvedených v tabuľke č. 4 jasne vyplýva, že v rámci poľnohospodárskej pôdy
prevažuje zastúpenie ornej pôdy (94,15 %). Okrem ornej pôdy majú na území MAS zastúpenie
aj záhrady (2,69 %), ovocné sady (1,34 %) a trvalé trávne porasty (1,22 %). Najmenšie
percentuálne zastúpenie z poľnohospodárskej pôdy majú vinice a to 0,59 %.
Tabuľka č. 4 Štruktúra pôdneho fondu MAS
Pôdny fond (m2)
Poľnohospodárska
pôda:
- Orná pôda
- Vinice
- Záhrady
- Ovocné sady
- TTP
Spolu
poľnohospodárska
pôda:
- Lesné pozemky
- Vodné plochy
- Zastavané plochy
- Ostané plochy
Spolu
nepoľnohospodárska
pôda
Celkom pôda

Diakovce

Neded

Tešedíkovo

Žihárec

Vlčany

Selice

Dlhá nad
Váhom

Tvrdošovce

Kráľová nad
Váhom

%

22745603
284605
634297
98140
67479

29432705
126288
421888
347227
123107

19402656
551
660635
490
0

14079886
1640
562555
23493
122803

32110895
5528
969729
40072
205910

29586483
3173
644982
1308850
50732

6654642
795
281353
47556
5044

44466424
617016
1216112
960416
2069250

5770538
249905
441177
87442
7074

94,15
0,59
2,69
1,34
1,22

23830124

30451215

20064332

14790377

33332134

31594220

6989390

49329218

6556136

100

50344
327042
1783144
289331

1564228
1445448
2149325
398711

165273
458523
2003731
92720

263058
267029
1479123
246710

2078698
716145
2796710
839914

2789618
1125944
2159363
690569

674442
477189
454521
474410

405190
1713820
3603235
508420

134449
1168068
1166424
484394

21,70
20,56
46,99
10,75

2449861

5557712

2720247

2255920

6431467

2080562

6230665

26279985

36008927

22784579

17046297

39763601

9069952

55559883

6765494
38359714

2953335
9509471

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z nepoľnohospodárskej pôdy majú najväčšie percentuálne zastúpenie zastavené plochy - 46,99
%. Lesné pozemky tvoria 21,70 % z nepoľnohospodárskej pôdy a vodné plochy tvoria 20,56
%. Najmenej zastúpené na území MAS v rámci nepoľnohospodárskej pôdy sú ostatné plochy
(10,75 %).
Graf č. 2 Štruktúra pôdneho fondu – poľnohospodárska pôda
0,59%

2,69%

1,34%
1,22%

Orná pôda
Vinice
Záhrady

94,15%

Ovocné sady
TTP

Graf. č. 3 Štruktúra pôdneho fondu – nepoľnohospodárska pôda
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100
100

10,75%

Lesné pozemky
21,70%
Vodné plochy

46,99%

20,56%
Zastavané plochy
Ostatné plochy

V riešenom území sa lesné pozemky nachádzajú o výmere 812,53 ha, čo predstavuje 3,19 %
z celého pôdneho fondu. Lesy sa vyskytujú iba vo forme menších porastov lesného charakteru.
Možno povedať, že na väčšine územia je zastúpené živočíšstvo listnatých lesov. Lesy vytvárajú
vhodné podmienky pre chov poľovnej zveri a rozvoj poľovníctva.
Dominantným tokom je rieka Váh. Ostatné vodné toky tvoria len kanály. Na území MAS sa
nachádzajú malé jazerá: Bábske jazero, Bystré jazero, Čierne jazero, Jahodnianske jazierka,
Telektó, Putnoki jazero. Miestne jazerá vytvárajú vhodné podmienky na rybolov.
Kvalitná pôda a dobré klimatické podmienky predurčujú využívanie pôdy predovšetkým na
poľnohospodárske účely. Keďže pôda územia má vysoký produkčný potenciál, patrí do
primárnej poľnohospodárskej pôdy, ktorú je zo strategického účelu potrebné ponechať pre
priame poľnohospodárske využitie, t.j. pre takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, ktorá
neohrozí potravovú dostatočnosť obyvateľstva. Poľnohospodársku pôdu obhospodarujú
v území všetky typy podnikov od mikro po veľké podniky. Zaoberajú sa rastlinnou a živočíšnou
výrobou. Vďaka dlhodobej tradícii poľnohospodárstva v tomto regióne pôdu obhospodarujú aj
domácnosti pre samozásobiteľské účely.
Nerastné suroviny predstavujú len štrkopiesky nivy Váhu. Štrk sa ťažil aj z koryta rieky Váh.
Začiatkom 60-tich rokov prebiehal na širšom okolí neúspešný vrtný prieskum na uhľovodíky
(vrty v Diakovciach a v Podhájskej), pri ktorom však zistili prítomnosť termálnej vody, ktorá
je od 70-tych rokov využívaná na rekreačné účely. Tieto využívané termálne zdroje sa
nachádzajú aj na území MAS, čo vytvára príležitosti pre rozvoj cestovného ruchu v území.

Prírodnými pamiatkami na území MAS sú:
-

Bábske jazierko vo Vlčanoch
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-

Bystré jazierko v Tešedíkove

-

Čierne jazierko v Tešedíkove

-

Jahodnianske jazierka v Nedede

-

Vlčianske mŕtve rameno vo Vlčanoch

Tabuľka č. 5 Maloplošné chránené územia MAS Dolné Považie
Plocha Ochranné
Príslušnosť
územia
pásmo
Stav
k VCHÚ
(Ha)
(Ha)

Kategória

Názov CHÚ

PP

Bábske jazierko

3,52

0

OH

-

PP

Bystré jazierko

2,00

0

OH

-

PP

Čierne jazierko

3,40

0

OH

-

5,33

0

OH

-

8,24

0

OH

-

Jahodnianske
jazierka
Vlčanské mŕtve
rameno

PP
PP

V pôsobnosti
ŠOP-S-CHKO
Dunajské Luhy
ŠOP-S-CHKO
Dunajské Luhy
ŠOP-S-CHKO
Dunajské Luhy
ŠOP-S-CHKO
Dunajské Luhy
ŠOP-S-CHKO
Dunajské Luhy

Zdroj: SAŽP podľa podkaldov ŠOP SR

Zaujímavosti a zvláštnosti územia
Atraktivitou územia sú termálne pramene, osobitným predpokladom pre rozvoj je bohaté
historické a kultúrne dedičstvo: významní rodáci, ľudové tradície, zaujímavé kultúrne pamiatky
(na území sa nachádza napr.: architektonická kláštorná pamiatka na Slovensku - románsky
benediktínsky kostol; Termálne kúpalisko Diakovce; Termálne kúpalisko Tvrdošovce). Na
území sa nachádzajú tiež biocentrá regionálneho významu ako Bábske jazierko, Bystré a Čierne
jazierko, Jahodnianske jazierko a Vlčianske mŕtve rameno a biokoridor nadregionálneho
významu – rieka Váh. Prostredie vytvára vynikajúce podmienky pre cyklistiku, rieka Váh
s ďalšími vodnými plochami (kanály a rybníky) sú významným prvkom pri vytváraní rázu
krajiny a endogénnym zdrojom, ktoré poskytujú viaceré formy využitia (preprava, rybolov,
turizmus).
Komparatívne výhody daného územia oproti ostatným územiam:
 Prírodné bohatstvo
 Bohaté kultúrne bohatstvo a história územia
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 Zachované zvyky a tradície v obciach
 Výhodná geografická poloha územia vzhľadom k inovačným pólom rastu (Šaľa,
Galanta, Nitra)
 Dobrá kvalita pôd
 Vysoký podiel ornej pôdy
 Vysoká produkčná schopnosť poľnohospodárstva
 Vybudovaná infraštruktúra v priemyselnom parku Diakovce
 Kvalifikovaná pracovná sila

Typické črty územia
Vychádzajúc z bohatej histórie územia je určite základným portfóliom pre budovanie identity
množstvo atraktívnych objektov, ktoré sa v území nachádzajú a bohatá činnosť spoločenských
organizácii a množstvo zaujímavosti dávajú určité smerovanie k budovaniu identity ako územia
so širokospektrálnym charakterom.
Charakteristické pre obce MAS je, že sa jedná o jazykovo zmiešané územia ako dôsledok
prelínania dejín dvoch národov Slovákov a Maďarov, čo sa odráža v kultúrnej oblasti,
zvykoch a tradíciách.
Špecifikom územia je tradícia poľovníctva a rybolovu. Na území MAS sa nachádza poľovný
revír a množstvo rybníkov, ktoré miestny rybári často využívajú.
Ďalším špecifikom územia je aj jeho rôznorodosť krajinnej štruktúry a podmienky pre aktívny
relax a oddych miestnych obyvateľov i návštevníkov.

Demografická situácia
Na základe štatistických údajov k 31. 12. 2014 na území MAS Dolné Považie žije 24 810
obyvateľov.

Tabuľka č. 6 Vývoj počtu obyvateľov

Diakovce

2004
2223

2005
2242

2006
2235

2007
2241

2008
2328

Obyvatelia
2009
2010
2326
2300

2011
2210

2012
2224

2013
2235
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2014
2259

Neded
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Selice
Dlhá nad Váhom
Tvrdošovce
Kráľová nad
Váhom
MAS Dolné Považie

3012
3688
3443
1614
2914
906
5239

3115
3692
3442
1616
2925
897
5285

3081
3704
3470
1633
2922
891
5292

3084
3713
3473
1667
2955
885
5314

3117
3764
3480
1672
2956
896
5319

3114
3771
3468
1683
2978
900
5301

3139
3788
3461
1691
2959
886
5316

3298
3724
3330
1651
2870
872
5180

3284
3747
3309
1667
2863
870
5211

3284
3749
3304
1647
2835
858
5181

3303
3745
3286
1634
2823
864
5172

1574

1587

1592

1643

1677

1722

1725

1701

1690

1707

1724

24613

24801

24820

24975

25209

25263

25265

24836

24865

24800

24810

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 4 Vývin počtu obyvateľov
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Graf č. 5 Vývoj počtu obyvateľov na území MAS
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Analýza demografického vývoja v území MAS Dolné Považie poukazuje, že vývoj počtu
obyvateľov od roku 2004 do roku 2010 mal stúpajúcu tendenciu. Výraznejší pokles je citeľný
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v roku 2008, kedy počet obyvateľov dosiahol hodnotu 25 265. V posledných dvoch rokoch je
môžné pozorovať mierny nárast počtu obyvateľov.
Ak porovnáme vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých obciach MAS, najvýraznejší nárast
počtu obyvateľov v rokoch 2004 až 2014 je evidentný v Nedede (291 obyvateľov) a v Kráľovej
nad Váhom (150 obyvateľov). Naopak najvýraznejší úbytok počtu obyvateľov podľa údajov zo
Štatistického úradu SR je zaznamenaný vo Vlčanoch (pokles o 157 obyvateľov).
Na území MAS k 31. 12. 2014 žije 24 810 obyvateľov. Podiel žien z celkového počtu
obyvateľov je 12 696, čo predstavuje 51,17 %. Podiel mužov z celkového počtu obyvateľov je
12 114 mužov, čo predstavuje 48,83 %.
Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje zastúpenie hlavných ekonomicky aktívnych
skupín:
-

predproduktívny vek 0 – 14 rokov

-

produktívny vek 15 – 54 rokov u žien, 15 – 59 rokov u mužov

-

poproduktívny vek 55 a viac – ženy, 60 a viac – muži

Z celkového počtu 24 810 obyvateľov MAS Dolné Považie je v predproduktívnom veku 2 815
obyvateľov, v produktívnom veku 13 911 obyvateľov a počet obyvateľov v poproduktívnom
veku je 2 912. V tabuľke č. 7 je uvedený prehľad počtu obyvateľov v jednotlivých obciach
MAS. Negatívnym javom je vyšší počet obyvateľov v poproduktívnom veku ako obyvateľov
v predproduktívnom veku, čo znamená starnutie obyvateľstva. Graf č. 6 zobrazuje percentuálne
zastúpenie obyvateľov MAS.
Tabuľka č. 7 Prehľad počtu obyvateľov v jednotlivých obciach MAS

Diakovce
Neded
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Selice
Dlhá nad Váhom
Tvrdošovce
Kráľová nad Váhom
Spolu

predproduktívne
absolútne
%
301
13,32
539
16,32
497
13,27
428
13,03
255
15,61
487
17,25
76
8,80
692
13,38
232
13,46
2815
14,33

Obyvateľstvo
Produktívne
absolútne
%
1630
72,16
2369
71,72
2638
70,44
2278
69,32
1142
69,89
1990
70,49
632
73,15
3679
71,13
1232
71,46
13911
70,84

poproduktívne
absolútne
%
328
14,52
395
11,96
610
16,29
580
17,65
237
14,50
346
12,26
156
18,05
801
15,49
260
15,08
2912
14,83
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Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 6 Percentuálne zastúpenie obyvateľov MAS Dolné Považie

14,83%

14,33%

70,84%

predproduktívne

produktívne

poproduktívne

Z hľadiska demografickej štruktúry v jednotlivých obciach MAS najvyššie percentuálne
zastúpenie obyvateľov v predproduktívnom veku je v obci Selice (17,25 %), naopak najmenej
je v obci Dlhá nad Váhom (8,80 %). Vysoké zastúpenie obyvateľov v produktívnom veku –
73,15 % má obec Dlhá nad Váhom, najnižšie zastúpenie obyvateľov v produktívnom veku je
vo Vlčanoch – 69,32 %. Z hľadiska poproduktívneho veku má najväčšie percentuálne
zastúpenie obec Dlhá nad Váhom a to 18,05 %. Najnižšie percentuálne zastúpenie obyvateľov
v poproduktívnom veku je v obci Neded a to 11,96 %.
Priemerný vek populácie územia MAS Dolné Považie dosiahol 41,24 roka. Najvyšší priemerný
vek obyvateľov je v obci Dlhá nad Váhom (44,29 rokov), naopak najnižší priemerný vek
dosahujú obyvatelia obce Selice (38,72 rokov).
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Graf č. 7 Priemerný vek obyvateľstva MAS Dolné Považie v roku 2014
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Z aspektu ekonomickej aktivity má územie MAS relatívne nízky podiel ekonomicky aktívneho
obyvateľstva v pomere s trvalo bývajúcim obyvateľstvom. Rozdiel oproti slovenskému
priemeru je vyšší o 2,46 %. Je to spôsobené predovšetkým vidieckym charakterom, v dôsledku
čoho časť žien ešte stále zostáva doma a nevie resp. nechce sa zamestnať. Kým podiel žien na
trvalo bývajúcom obyvateľstve v území je len o 0,3 % nižší ako priemer Nitrianskeho kraja, ich
podiel na ekonomicky aktívnom obyvateľstve je o 2,6% nižší. Týmto javom sa dá vysvetliť aj
to, že pomer ekonomicky aktívneho obyvateľstva na trvalo bývajúcom obyvateľstve je o 0,71
% nižší, ako v Nitrianskom kraji. Najlepšie percentuálne zastúpenie ekonomicky aktívneho
obyvateľstva je v obci Selice (53,18 %). Z tohto faktu vyplýva potreba orientovať sa na
projekty zvyšujúce počet ekonomicky aktívnych žien.
Tabuľka č. 8 Trvale bývajúce obyvateľstvo a ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Slovenská republika
Západné Slovensko
Nitriansky kraj

Trvale bývajúce obyvateľstvo
Spolu
Muži
Ženy
5 397 036
2 627 772
2 769 264
1 838 936
896 845
942 091
689 867
334 503
355 364

Podiel žien
v%
51,31
51,23
51,51

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Spolu
Muži
Ženy
2 630 052
1 422 590
1 207 462
916 864
499 327
417 537
342 461
186 286
156 175

Podiel žien
v%
45,91
45,54
45,60
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Podiel
EAO v %
48,73
49,86
49,64

Okres Šaľa
Diakovce
Neded
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Selice
Dlhá nad Váhom
Kráľová nad
Váhom
Okres Nové Zámky
Tvrdošovce
MAS

53 286
2 204
3 301
3 716
3 328
1 638
2 859
865

25 979
1 074
1 628
1 811
1 607
796
1 411
421

27 307
1 130
1 673
1 905
1 721
842
1 448
444

51,25
51,27
50,68
51,26
51,71
51,40
50,65
51,33

27 198
1 128
1 738
1 922
1 625
843
1 494
460

14 776
627
954
1 057
863
476
821
251

12 422
501
784
865
762
367
673
209

45,67
44,41
45,10
45,00
46,89
43,53
45,04
45,43

51,04
51,18
52,65
51,72
48,83
51,47
52,26
53,18

1 691

809

882

52,16

891

486

405

45,45

52,69

144 417
5 188
24 790

69 889
2 538
12 095

74 528
2 650
12 695

51,61
51,08
51,21

70 764
2 589
12 690

38 475
1 458
6 993

32 289
1 131
5 697

45,62
43,72
44,89

49,00
49,90
51,19

Zdroj: SODB 2011

Graf č. 8 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo za rok 2011
54
53
52
51
50
49
48
47
46

Migrácia bola v posledných rokoch významným faktorom zmeny počtu obyvateľov
v jednotlivých obciach. Najvyšší počet prisťahovaných bol v roku 2007 (531 osôb) a najnižší
počet bol v roku 2013 (367 osôb). Najvyšší počet vysťahovaných bol v rokoch 2011 a 2013
(353 osôb a 302 osôb). Migračné saldo (rozdiel prisťahovaných a odsťahovaných) je vyššie než
demografické saldo – najvyššia plusová hodnota bola v roku 2007 a to 59 (tab. 9).
Tabuľka č. 9 Demografické trendy obyvateľstva MAS
Obce

Rok

Narodení

Zosnulí

Diakovce

2007
2009

20
19

39
29

2011

20

26

2013
2007
2009

9
35
22

22
48
33

2011

45

44

2013

30

38

Neded

Demografické
saldo
-19
-10

Prisťahovalí

Vysťahovalí

45
38

20
30

Migračné
saldo
25
8

-6

41

31

10

-13
-13
-11

58
60
53

34
43
45

24
17
8

1

45

35

10

-8

51

43

8

23

Tešedíkovo

Vlčany

Žihárec

Selice

Dlhá nad
Váhom

Kráľová nad
Váhom

Tvrdošovce

2007
2009

29
28

46
54

-17
-26

59
65

33
32

26
33

2011
2013
2007
2009
2011
2013
2007
2009
2011
2013
2007
2009
2011
2013
2007
2009
2011
2013
2007
2009
2011
2013
2007
2009
2011
2013

36
35
32
36
28
25
16
16
18
17
41
35
43
36
7
4
5
5
14
17
15
10
44
48
48
40

45
41
50
51
48
35
20
23
25
23
26
35
36
29
12
13
13
14
22
22
19
20
61
61
56
64

-9
-6
-18
-15
-20
-10
-4
-7
-7
-6
15
0
7
7
-5
-9
-8
-9
-8
-5
-4
-10
-17
-13
-8
-24

72
47
76
45
39
45
59
42
30
23
44
49
49
22
15
22
18
20
82
75
59
45
91
62
56
56

49
39
55
42
30
40
21
24
20
37
25
27
41
57
16
9
9
23
23
25
27
18
51
67
60
62

23
8
21
3
9
5
38
18
10
-14
19
22
8
-35
-1
13
9
-3
59
50
32
27
40
-5
-4
-6

Zdroj: Štatistický úrad SR

Významnou skutočnosťou pre vznik a zánik domácností, v značnej miere predurčujúcou
kvantitatívnu stránku rozvoja bývania, z uvedeného pohľadu môže byť napr. zaznamenaný
kolísavý vývoj sobášnosti a rozvodovosti. Počet sobášov a rozvodov v okrese Šaľa a Nové
Zámky sú uvedené v tabuľkách č. 10 a 11.
Tabuľka č. 10 Základné demografické ukazovatele - sobáše

Okres Šaľa
Okres Nové Zámky

2004
248
657

2005
243
630

2006
242
616

2007
242
640

Počet sobášov
2008 2009 2010
256
238
209
689
585
564

2011
254
588

2012
205
581

2013
218
633

2014
223
673

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. 11 Základné demografické ukazovatele - rozvody

Okres Šaľa
Okres Nové Zámky

2004
124
371

2005
89
358

2006
149
368

2007
160
361

Počet rozvodov
2008 2009 2010
172
148
132
372
394
348

2011
108
343

2012
112
294

2013
119
326

2014
111
301

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. 12 Počet sobášov a rozvodov na území MAS v roku 2014
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Počet sobášov
7
12
18
8
6
11
6
6
32

Obec
Diakovce
Neded
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Selice
Dlhá nad Váhom
Kráľová nad Váhom
Tvrdošovce

Počet rozvodov
4
10
5
6
3
7
3
1
9

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstva územie MAS má výrazné percentuálne
zastúpenie maďarská (63,95 %) a slovenská (31,91 %) národnosť. Z ostatných národností má
nižšie zastúpenie rómska národnosť (1,36 %), na území MAS svoje zastúpenie majú
i obyvatelia českej (0,40 %), ukrajinskej (0,06 %), nemeckej (0,02 %), poľskej (0,02 %)
a rusínskej (0,01 %) národnosti.

Tabuľka č. 13 Národnostné zloženie obyvateľstva
Národnosť

Diakovce

710
Slovenská
1447
Maďarská
16
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
9
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Ostatné,
22
nezistené
Spolu
2204
Zdroj: SODB 2011

1241
1416
107
1
3
18
1
1

Dlhá
nad
Váhom
335
513
7
2
-

Kráľová
nad
Váhom
485
1149
16
2
7
2
-

40

71

8

1638

2859

865

Neded

Tešedíkovo

Vlčany

Žihárec

Selice

1241
1820
103
1
1
12
1
-

783
2910
1
3
6
3
-

951
2284
39
5
8
-

512
1079
3
4
-

122

10

41

3301

3716

3328

Tvrdošovce

%

1653
3234
53
29
1
-

31,91
63,95
1,36
0,01
0,06
0,40
0,02
0,02
-

30

218

2,27

1691

5188

100

Graf č. 9 Národnostné zloženie obyvateľov MAS
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0%
0%
0,02% 0%
0,02%
0,40%
0,06% 0%
0,01%
2,27%
1,36%

Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Ostatné, nezistené

31,91%

63,95%

Najväčšie percentuálne zastúpenie na území MAS majú obyvatelia rímskokatolíckej cirkvi –
70,43 % a obyvatelia reformovanej kresťanskej cirkvi – 10,68 %. K evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania sa priznáva 3,63 % obyvateľov a skupina obyvateľov bez vyznania
predstavuje 7,33 %.
Tabuľka č. 14 Náboženská skladba obyvateľstva v jednotlivých obciach MAS
Náboženské
vyznanie/cirkev
Rímskokatolícka
cirkev
Gréckokatolícka
cirkev
Evanjelická c.
augsb. vyzn.
Reformovaná
kresťanská c
Evanjelická c.
metodistická
Bratská jednota
baptistov
Cirkev
československá
husitská
Cirkev bratská
Kresťanské zbory
Židovské
náboženské obce
Náboženská
spoločnosť
Jehovovi
svedkovia
Ostatné
Bez vyznania
Nezistené

Diakovce

Neded

Tešedíkovo

Vlčany

Žihárec

Selice

Dlhá
nad
Váhom

Kráľová
nad
Váhom

Tvrdošovce

%

1480

1656

3196

1387

990

2254

703

1332

4462

70,43

6

20

7

5

1

2

1

-

20

0,25

170

293

186

111

81

26

3

19

12

3,63

229

730

43

1024

353

219

13

11

26

10,68

10

12

14

22

19

1

2

1

3

0,34

-

5

-

2

-

-

-

-

-

0,03

-

3

1

1

-

-

-

-

1

0,02

1
-

2

10

1
7

5

24

1

1
4

11

0,01
0,26

-

1

-

1

1

-

1

-

-

0,02

-

8

5

55

2

23

-

2

7

0,41

14
222
72

377
8
186

7
181
66

4
502
206

14
121
51

9
166
135

4
112
25

7
238
76

36
268
342

1,90
7,33
4,68

26

Spolu

2204

3301

3716

3328

1638

2859

865

1691

5188

100,00

Zdroj: SODB 2011

Graf č. 10 Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania
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Cirkev bratská
Židovské náboženské obce
Ostatné
Nezistené

Na území MAS má 17,83 % občanov učňovské vzdelanie, úplné stredoškolské vzdelanie
odborné má 16,22 % obyvateľov, úplné stredoškolské všeobecné má 3,29 % obyvateľov
a 23,57 % má ukončené iba základné vzdelanie. Vysokoškolsky vzdelaných občanov je 6,86 %.
Vysoký počet osôb so základným vzdelaním vytvára predpoklady pre rekvalifikáciu pracovnej
sily podľa potrieb podnikateľskej sféry.

Tešedíkovo

Vlčany

Žihárec

Selice

Dlhá nad
Váhom

Kráľová nad
Váhom

Tvrdošovce

%

Š
t
u
d
i
j
n
ý
o
d
b
o
r

Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplne stredné učňovské (s maturitou)
Úplne stredné odborné (s maturitou)
Úplne stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magist.,inž., dok
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
- prírodné vedy

Neded

Najvyšší skončený stupeň šk. vzdelania

Diakovce

Tabuľka č. 15 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

441
439
225
55
381
68
27
45
140
5
190
11

894
599
348
85
456
100
33
43
100
4
147
3

772
739
448
114
629
121
53
53
202
8
263
9

775
513
391
87
547
117
47
46
185
8
239
16

366
260
214
64
256
65
28
23
71
2
96
1

1053
488
234
44
266
67
22
20
95
7
122
3

144
178
81
39
153
43
21
21
81
7
109
7

263
298
201
48
321
79
30
34
145
7
186
5

1136
905
553
162
1012
155
45
84
249
15
348
12

23,57
17,83
10,87
2,82
16,22
3,29
1,23
21,71
74,59
3,71
6,86
3,94
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- technické vedy a náuky I baníctvo, hutníctvo,
strojárstvo, informatika a VT, elektrotech., tech.
chémia, potravinárstvo)
- technické vedy a náuky II (textilná
v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud.nástrojov,
archit., staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz.,
špec. odb.)
- poľnohospodársko - lesnícke a veterinárne
vedy a náuky
- zdravotníctvo
- spoločenské vedy, náuky a služby I
(filozof.,ekon.,polit. a práv.vedy, ekonomika
a manaž., obchod a služby,SŠ - OA, HA,
praktická š.,učeb.odb.)
- spoločenské vedy, náuky a služby II
(histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy,
publicistika a informácie,
telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.)
- vedy a náuky o kultúrne a umení
- vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
- nezistený
Bez školského vzdelania
Nezistené
Úhrn

20

14

48

46

15

19

24

38

57

14

10
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23

9

9

5

13

23

21

18

17
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10

13

15

25

6

13

20

7

6

4

7

13

16

52

39

69

57

16

26

23

50

108

57

46

78

56

29

45

30

47

88

3
1
5
321
57
2204

0
1
3
550
89
3301

3
2
2
513
64
3716

3
4
9
503
109
3328

2
2
243
46
1638

2
1
3
513
50
2859

82
15
865

3
2
236
29
1691

7,12
9,00
5,41
25,88

7
3
9
739
133
5188

Zdroj: SODB 2011
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Stredné odborné (bez maturity)
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Úplne stredné odborné (s maturitou)

Úplne stredné všeobecné

Vysokoškolské spolu

Vyššie

Bez školského vzdelania

Nezistené

Obyvatelia v obciach sa zaoberajú popri práci s hospodárením okolo domu a remeslami s tým
spojenými (napr. košikárstvo). Mladí ľudia pestujú rôzne športové aktivity (futbalové družstvá,
stolnotenisový oddiel, tanečné súbory – moderný, folklórny tanec), hudobné a divadelné
aktivity (divadelný súbor, hudobné skupiny) a i.

Infraštruktúra a miestne služby

28

28,00
1,35
0,71
2,06
14,93
2,39
100

Školstvo
Na území MAS sa nachádza celkovo 17 predškolských zariadení a 16 základných škôl.
Materské školy a základné školy sa nachádzajú vo všetkých obciach MAS okrem obce Dlhá
nad Váhom. V školskom roku 2014/15 základné školy na území MAS navštevuje celkovo 1864
detí. V obci Dlhá nad Váhom v školskom roku 2004/2005 zrušili základnú školu s vyučovacím
jazykom slovenským, a v školskom roku 2007/2008 zrušili základnú školu s vyučovacím
jazykom maďarským. Dôvodom zrušenia obidvoch škôl bol výrazný pokles počtu žiakov. Žiaci
z tejto obce dochádzajú do okolitých obcí. V ostatných obciach sa nachádzajú ZŠ s VJM a ZŠ
s VJS. V Žihárci sa nachádza ZŠ v VJS 1. – 4. ročník a ZŠ v VJM 1. – 9. ročník. Okrem žiakov
zo Žihárca navštevujú školu aj žiaci z okolitých obcí ako Kráľov Brod, Dolný Chotár
a Slovenské Pole. V Diakovciach sa nachádza ZŠ s VJS 1. – 4. ročník, potom žiaci odchádzajú
do okolitých škôl, napr. do Tešedíkova alebo do Šale a ZŠ s VJM 1. - 9. ročník. V Tešedíkove
sa nachádza ZŠ s VJS a ZŠ s VJM, obe majú 1. – 9. ročník. V Nedede sa nachádza ZŠ s VJM
1. - 9. ročník a ZŠ s VJS 1. - 4. ročník. Vo Vlčanoch sa nachádza ZŠ s MŠ s VJS 1. – 9. ročník
a ZŠ s MŠ s VJM 1. - 9. ročník. V Kráľovej nad Váhom sa nachádza ZŠ s VJM 1. – 4. ročník
a ZŠ s VJS 1. – 4. ročník, potom žiaci dochádzajú do okolitých škôl, napr. do Šale. V obci
Selice sa nachádza ZŠ s VJS 1. – 9. ročník a ZŠ s VJM 1. – 9. ročník. V obci Tvrdošovce sa
nachádza ZŠ s VJS 1. – 9. ročník a ZŠ s VJM 1. – 9. ročník. V školskom roku 2014/15
navštevuje materské školy s VJS a VJM 597 detí.
Z dôvodu nedostatočnej kapacity MŠ a ZŠ v obciach MAS deti odchádzajú do okolitých obcí
alebo do okresného mesta Šaľa.
Tabuľka č. 16 Počet žiakov v školskom roku 2014/2015
Školský rok
2014/2015
Diakovce
Kráľová nad Váhom
Neded
Selice
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Tvrdošovce

ZŠ s VJM

ZŠ s VJS

MŠ s VJM

MŠ s VJS

91
22
136
122
138
172
119
167

11
20
31
137
155
242
18
283

39
23
34
21
47
39
25
56

18
24
41
19
48
39
24
100

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva
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Okrem povinných predmetov sa žiaci v školách môžu venovať tiež mimoškolským aktivitám
ako napr. rôzne druhy športu (stolný tenis, futbal, hádzaná), výtvarníctvo, zdravotníctvo,
divadelníctvo, folklór, aranžovanie, spev, literatúra, krúžok informatiky, krúžok slovenského
a nemeckého jazyka, citarový krúžok, krúžok mažoretiek a recitačný krúžok a pod.

Zdravotnícke a sociálne služby
Dostupnosť kvalitných zdravotníckych služieb je jedným z dôležitých indikátorov celkovej
kvality života obyvateľov. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov MAS
zabezpečujú

samostatné ambulancie praktických lekárov pre dospelých v Tešedíkove, v

Diakovciach, v Žihárci, v Nedede, vo Vlčanoch, v Seliciach a v Tvrdošovciach a pre deti
a dorast v Tešedíkove, v Nedede, v Seliciach a v Tvrdošovciach. Samostatná ambulancia
praktického lekára stomatológa slúži iba obyvateľom obce Tešedíkovo, Žihárec, Neded a
Tvrdošovce. Ambulanciu praktického lekára gynekológa možno nájsť iba v obci Neded a
Selice. V obci Vlčany sa nachádza aj ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny
a výživy. Od roku 2006 v obci Tvrdošovce možno nájsť aj rehabilitačné stredisko. Lekáreň sa
nachádza v obciach Diakovce, Tešedíkovo, Neded, Vlčany, Selice a Tvrdošovce.
Klub dôchodcov sa nachádza v každej obci MAS. V Diakovciach je stredisko sociálnych
služieb, v ktorom sa nachádza vývarovňa, práčovňa a klub. V obci Vlčany sa nachádza
Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 18 miest) a Zariadenie pre seniorov (kapacita 8
miest). V spoločnom Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov sa poskytuje:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne
poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
utvára podmienky na úschovu cenných vecí. V Tešedíkove sa nachádza Dom sociálnych
služieb s počtom lôžok 18. V budove DSS sa nachádza vývarovňa, kde sa varí aj pre dôchodcov
z obce. Domov sociálnej starostlivosti v Dlhej nad Váhom poskytuje integrované bývanie pre
4 telesne a mentálne postihnutých občanov.
Vzhladom na skutočnosť, že obyvateľstvo starne nie je postačujúci počet existujúcich
zdravotných a sociálnych zariadení. Na území MAS je tiež nedostatočné množstvo terénnych
sociálnych pracovníkov. Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov je poradenstvo pri riešení
sociánych a rodinných problémov, uľahčenie komunikácie medzi klientom a inštitúciami,
sprevádzanie klienta na inštitúcie, spolupráca s inštitúciami (škola, lekár, polícia detské
domovy, úrad práce, pošta atď.), krízová intervencia v ťažkých životných situáciách, pomoc
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a poradenstvo pri zabezpečení základných životných potrieb, propagácia zdravotného
životného štýlu, podpora klientov k rozvoju kompetencie a samostatnému riešeniu svojich
problémov a nakoniec poradenstvo v oblasti zamestnania.
Tabuľka č. 17 Zdravotnícke a sociálne služby

Diakovce

Tešedíkovo

Žihárec

Vlčany

Neded

Selice

Dlhá
nad
Váhom

Kráľová
nad
Váhom

Tvrdošovce

Lekárne a výdajne liekov

Áno

áno

nie

áno

áno

Áno

nie

nie

nie

Samostatné
praktického
dospelých

Áno

áno

áno

áno

áno

Áno

nie

nie

áno

Smostatné
ambulancie
praktického lekára pre deti
a dorast

Nie

áno

nie

nie

áno

Áno

nie

nie

áno

Samostatné
praktického
stomatológa

ambulancie
lekára

Nie

áno

áno

nie

áno

Nie

nie

nie

áno

Samostatné
praktického
gynekológa

ambulancie
lekára

Nie

nie

nie

nie

áno

Áno

nie

nie

nie

ambulancie
lekára
pre

Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj - www.unsk.sk

Služby obyvateľstvu
V každej obci na území MAS je vybudovaný kultúrny dom, ktorého poslaním je organizovať
pamätné dni, spomienkové slávnosti a oslavy, sprostredkovať informácie a poznatky z kultúry,
vedy a techniky, organizovať kultúrne programy, koncerty, divadelné predstavenia a pod.
V obciach je k dispozícii aj Obecný úrad, ktorý slúži predovšetkým občanom a vykonáva
odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Pre
mladšiu generáciu sú v obciach zriadené spoločenské centrá a to v Tvrdošovciach, Tešedíkove,
Diakovciach, Žihárci a vo Vlčanoch. Pre staršiu generáciu sú k dispozícii Kluby dôchodcov,
ktoré sú vybudované vo všetkých obciach. O starších a nevládnych ľudí sa starajú v Domovoch
dôchodcov a iných zariadeniach v obciach Tešedíkovo, Vlčany a Tvrdošovce. Dom smútku
nechýba ani v jednej obci MAS. Medzi kultúrne pamiatky možno zaradiť aj kostoly, ktoré sa
nachádzajú v každej obci. Tieto sakrálne stavby slúžia kresťanom na výkon bohoslužieb.
Modlitebne sú vybudované len v obciach Tešedíkovo, Neded a Vlčany, kde sa nachádzajú až 2
modlitebne. Evanjelickú modlitebňu má obec Tešedíkovo a modlitebňu v obci Neded má
baptistická cirkev. Požiarna zbrojnica sa nachádza v 8 obciach (Diakovce, Tešedíkovo,
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Žihárec, Vlčany, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Selice, Tvrdošovce). Obecná polícia sa
nachádza v 4 obciach, a to v obci Diakovce, Vlčany, Selice a Tvrdošovce. Pre športovo
založených ľudí slúžia v obciach športové zariadenia, kde majú návštevníci možnosť športového
využitia. V zimných mesiacoch sa zvyčajne cvičí aerobic. Okrem toho sú k dispozícii biliard i
stolný tenis.
Tabuľka č. 18 Verejnoprospešné služby

Diakovce

Tešedíkovo

Žihárec

Vlčany

Neded

Selice

Dlhá
nad
Váhom

Kráľová
nad
Váhom

Tvrdošovce

Obecný úrad

Áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Kultúrny dom

Áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Amfiteáter

Áno

nie

áno

áno

nie

nie

nie

nie

áno

Spoločenské centrum

Áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

áno

Dom mládeže

Nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Dom dôchodcov

Nie

áno

nie

áno

nie

nie

nie

nie

áno

Klub dôchodcov

Áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Dom sociálnych služieb

Áno

áno

nie

nie

nie

nie

áno

nie

nie

Zariadenie opatrovateľskej
služby

Nie

áno

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

Športové zariadenie
Kostol
Modlitebňa
Dom smútku
Požiarna zbrojnica
Obecná polícia

Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno

áno
áno
áno
áno
áno
nie

nie
áno
nie
áno
áno
nie

nie
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
nie
nie

áno
áno
nie
áno
áno
áno

áno
áno
nie
áno
áno
nie

áno
áno
nie
áno
áno
nie

áno
áno
nie
áno
áno
áno

Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí

Verejný vodovod je vybudovaný vo všetkých obciach. Kanalizácia chýba v obci Selice. Pošta
slúži obyvateľom vo všetkých obciach. Káblová televízia je zriadená len v obci Tvrdošovce.
Tabuľka č. 19 Technická vybavenosť jednotlivých obcí

Pošta
Káblová televízia
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť
pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Najbližšia zastávka
vlakov osobnej
dopravy –názov

áno
nie
áno
nie

Dlhá nad
Váhom
áno
nie
áno
áno

Kráľová nad
Váhom
áno
nie
áno
áno

áno

nie

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

v obci

v obci

v obci

v Šali

v obci

v obci

Diakovce

Neded

Tešedíkovo

Vlčany

Žihárec

Selice

áno
nie
áno
áno

áno
nie
áno
áno

áno
nie
áno
áno

áno
nie
áno
áno

áno
nie
áno
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

v obci

v obci

v obci

Tvrdošovce
áno
áno
áno
áno
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Najbližšia zastávka
vlakov osob. dopravy
– vzdialenosť v km

0

0

0

0

0

0

4

0

0

Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí

Z hľadiska športovej infraštruktúry sa vo všetkých obciach MAS nachádza telocvičňa. Futbalové
ihrisko podľa obecnej štatistiky majú všetky obce MAS, avšak boli vybudované dávnejšie a preto
je potrebná ich rekonštrukcia a modernizácia. Kúpalisko sa nachádza len v obciach Diakovce a
Tvrdošovce. Čo sa týka kultúrnej infraštruktúry, knižnicu možno nájsť vo všetkých obciach
MAS, ale naopak, kino chýba vo všetkých obciach. Videopožičovňu možno nájsť len v obci
Tvrdošovce.

Tabuľka č. 20 Športová a kultúrna infraštruktúra

Diakovce

Neded

Vlčany

Žihárec

Selice

Dlhá
nad
Váhom

Kráľová
nad
Váhom

Tvrdošovce

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Nie

Tešedíkovo

Kúpalisko
umelé alebo
áno
nie
prírodné
Telocvičňa
áno
áno
Ihrisko pre
áno
áno
futbal
Kňižnica
áno
áno
Video
požičovňa
nie
nie
a DVD
požičovňa
Kino sále
nie
nie
Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí

Kultúrne, historické a prírodné zdroje
Obec Tešedíkovo patrí medzi najvýznamnejšie lokality v Matúšovej zemi. Prvá písomná
zmienka o tejto obci sa nachádza v listine Pannonhalmského opátstva z rokov 1237 – 1240,
v tzv.

Albeusovom

súpise

majetku.

Najvýznamnejšia

udalosť

obce

sa

viaže

k národnooslobodzovacím bojom v rokoch 1848/1849, keď sa obec zapísala do dejín strednej
Európy bitkou pri Perede.
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Obec Diakovce oslávila v roku 2002 významné výročie – 1000 rokov od svojho založenia. Pri
ramene, neskôr nazvanom Mŕtve rameno, vznikla obec, ktorá sa pod názvom Vag spomína
v roku 1002 v zakladajúcej listine benediktínskeho opátstva na Panónskej hore.
Obec Žihárec s 1673 obyvateľmi leží v Podunajskej nížine neďaleko rieky Váh v okrese Šaľa,
patriacom do Nitrianskeho VÚC. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1251, osídlenie
je však určite staršie, možno už z 12. storočia. Obec bola kolískou rodu Zsigárdyovcov, odtiaľ
názov obce Zsigárd.
Prvá historická zmienka o obci Neded je zachovaná z roku 1111 v Zoborskej listine, kde sa
obec uvádza pod názvom Neget, resp. Niget. Ďalšie doložené názvy sú: Negiet, Negyet,
Negiedy (1206), Negeed (1278), Neded (1920), maď. Negyed.
Obec Vlčany (do roku 1948 Farkasd) leží v Podunajskej nížine, v blízkosti riek Váhu a Malého
Dunaja. Prvá písomná správa o obci, vo forme Forcas sa zachovala v listine z roku 1113, ktorou
kráľ Koloman potvrdil majetky Zoborského benediktínskeho opátstva. Ďalšia písomná správa
o obci pochádza z roku 1206, kedy kráľ Ondrej II. vo svojej listine opísal hranice dediny Neded
a pri tejto príležitosti uviedol ako susednú dedinu Forcas.
Obec Selice leží v Podunajskej nížine, na nízkom ľavobrežnom piesočnatom vale Váhu. Prvá
písomná zmienka o časti dnešnej obce je v listine až z roku 1078, kde sa vtedajšia usadlosť
uvádza pod maďarským názvom Szelőcz a nemeckým názvom Seleuch. Niekdajšia samostatná
obec Šók, ktorá so Selicami splynula po druhej svetovej vojne, sa historicky prvý raz spomína
v roku 1252, kedy patrila panstvu Šintava.
Prvá písomná správa o obci Dlhá nad Váhom sa zachovala vo forme Zumboe v zoborskej
listine z roku 1113. V nasledujúcich storočiach sa vyskytuje v písomnostiach ako Chumboy od
16. Storočia Hosswfalw, Hozzwfalw, od 18 storočia Hosszúfalu. Obec často trpela povodňami.
V roku 1779 žilo v obci 560 ľudí. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, a na Váhu pracovalo
niekoľko mlynov.
Prvá písomná správa o obci Kráľová nad Váhom sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny
pannonhalmského opátstva z roku 1002, keď pod názvom Terra Wag sa spomína širšie územie,
do ktorého patrila aj Kráľová nad Váhom. Obec patrila zoborskému kláštoru, v roku 1251–1548
premonštrátorom v Kláštore pod Znievom, do roku 1773 jezuitom v Šali, neskôr náboženskému
fondu. V roku 1571 obec obsadili Turci a v roku 1598 ju vypálili.
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Obec Tvrdošovce leží v Podunajskej nížine, 15 km severozápadne od Nových Zámkov. Prvá
písomná zmienka o obci pod menom Tardoskedde je z roku 1221, kedy bol majetkom kláštora
v Heiligenkreuzi. Od roku 1297 vlastníkom bolo Ostrihomské arcibiskupstvo, na majetku
hospodárili jeho predialisti až do 19. storočia.
Na území MAS pôsobí rôznorodé množstvo záujmových spoločenských organizácií, ktoré
vyvíjajú bohatú činnosť v obciach. Sú to najmä aktívne športové kluby, spevácke i folklórne
skupiny alebo Dobrovoľný hasičský zbor.
Tabuľka č. 21 Zoznam organizácií v obciach MAS
Obec

Diakovce

Neded

Tešedíkovo

Organizácia
MO Matica Slovenská
MO Csemadok
Cirkevný zbor ECAV
Klub dôchodcov
Telovýchovná jednota Termál
Zväz záhradníkov
Poľovnícke združenie Čierny Bažant
Citarový súbor DYAKY
Tanečný súbor Csiperó
Spevácky zbor Klubovanka
Občianske združenie WAG pri ZŠ
MO Matica Slovenská
MO Csemadok
Spevácky zbor Napsugár
Klub dôchodcov
Občianske združenie Niget
DROP Neded
FC Neded
Slovenský rybársky zväz
MO Csemadok
Matica Slovenská
Klub dôchodcov
Mládežnícky klub PIK
Mládežnícky klub IFI
PZ Čierny háj
Červený kríž
ŠK Tešedíkovo
Dobrovoľný požiarny zbor Tešedíkovo
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Citarový súbor
Divadelný súbor
Vlastivedný súbor
OZ Pered
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Vlčany

Žihárec

Selice

Dlhá nad Váhom

OZ Telektó
Súbor mažoretiek pri ZŠ Tešedíkovo
BONUS – hudobná skupina
MO Csemadok
Matica Slovenská
Jazdecký klub Farlov
Jednota klubu dôchodcov na Slovensku
Mládežnícke združenie pri MO Csemadok
Klub dôchodcov
Stolnotenisový klub
Dobrovoľný hasičský zbor
Slovenský rybársky zväz
Poľovnícke združenie HUBERT
Poľovnícke združenie POKROK
FORCAS, občianske združenie
Bacardi party, občianske združenie
TJ Vlčany
MO Csemadok
Pro Traditione Zsigard
MO Matica Slovenská
Občianske združenie pre rozvoj obce Žihárec
Poľovnícke združenie Dolný Váh
Dobrovoľný hasičský zbor
Klub dôchodcov
Červený kríž
Obecný futbalový klub
OZ Fehér Fűz – Salix Alba
OZ NaturAqua
Obecný futbalový klub Žihárec
MO Csemadok
MO Matica Slovenská
Spevácky zbor Napsugár
Klub dôchodcov
Občianske združenie Niget
DROP Neded
FC Neded
Slovenský rybársky zväz
Občiankse združenie KIVI
OZ Aldea
OZ EDAH
Inštitút vzdelávania dospelých
Fitness na celý život o.z.
Občianske združenie BÍBIC
Priatelia vína, Dlhá nad Váhom- Borbarátok, Vághosszúfalu
Športový klub Dlhá nad Váhom
ŠK Družstevník Dlhá nad Váhom – stolný tenis
SYMPATIA – SK
VIRA
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Tvrdošovce

Kráľová nad Váhom

Združenie vlastníkov poľovných pozemkov
MAS CERGÁT –VÁH
PVS Tvrdošovce
SKLÁDKA NNO s.r.o.
Športový Klub Tvrdošovce
MO Csemadok
Skautský zbor
Rybárske združenia
Poľovnícke združenie
Klub dôchodcov
Miestna organizácia Slovenského zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami a zväzu telesne postihnutých
v Tvrdošovciach
Spolok Tvrdošovských železničiarov
Miestny spolok SČK Tvrdošovce
MO Csemadok
Klub dôchodcov
Spolok Osada
Neskrotní komedianti ( I.E.T.)
Združenie Etnograf Kráľová nad Váhom
VILLA REGIS
Združenie Svätého kráľa

Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí

Prehľad kultúrnych pamiatok MAS Dolné Považie

Kultúra je významným faktorom života občianskej spoločnosti, ktorý podstatnou mierou
napomáha jej integrácii ako celku. Zároveň kultúra prispieva k rozvoju intelektuálnej,
emocionálnej i morálnej úrovne každého človeka/občana a plní v tomto duchu aj význame
výchovno-vzdelávaciu funkciu.
Kultúra plní aj dôležitú sociálnu funkciu. Prispieva k sebaidentifikácii občanov ako slobodných
jedincov - individualít a k identifikácii občanov so spoločenstvom, v ktorom žijú, s obcou,
regiónom i samotným štátom. Táto úloha kultúry má významný motivačný efekt. Participácia
na kultúre vytvára zmysluplnú náplň voľného času, a preto je aj dôležitým preventívnym
faktorom pred páchaním protispoločenských, či sociálno-patologických javov – ako je
kriminalita, alkoholizmus, drogové závislosti, gamblerstvo a pod., ktorými je ohrozená
predovšetkým mládež.
TEŠEDÍKOVO
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Rozvoju cestovného ruchu napomáha aj vysoký kultúrno-historický potenciál obce.
O historickom rozvoji obce svedčia cirkevné a svetské pamiatky v obci, medzi ktoré patria najmä:


Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa (vysvätený v r. 1820) a fara



Trojičný stĺp (1857)



Krížová cesta ukončená Kalváriou (1869, obnovená v roku 1931), za ktorou sa nachádza
jednoloďová kaplnka (1869, obnovená v roku 1986)



Božia muka s obrazom Sedembolestnej Panny Márie (19. stor., obnovená v roku 1987)



Zvonica (Viedenský zvon)



socha sv. Donáta (18. stor., obnovená v roku 1993)



socha sv. Jána Nepomuckého (1821)



socha sv. Floriána (1871)



socha sv. Vendelína (1915)



evanjelická modlitebňa (vznikla v 50-tych rokoch 20.st. prestavbou nedokončeného
rodinného domu)



židovský cintorín (časti jeho náhrobkov z 19. a 20. storočia)



kláštor sestier rádu Božieho milosrdenstva – v súčasnosti v rekonštrukcii v majetku obce

K ďalším pozoruhodným objektom obce sa radí:


pamätník bitky pri Tešedíkove z roku 1849



pamätník obetiam I. svetovej vojny (1931, autor Ján Mack)



pamätník vysťahovaných a deportovaných občanov z obce (1998, autor Andrej Csillag)



pamätník obetiam II. svetovej vojny (2002, autor Andrej Csillag).

DIAKOVCE
K najpozoruhodnejším architektonickým kláštorným pamiatkam na Slovensku patrí románsky
benediktínsky kostol v Diakovciach. Skutočnosť, ktorá zvýraznila kultúrno-historickú hodnotu
diakovského kláštorného kostola, bol vzácny nález tzv. Prayovho kódexu v Diakovskom
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kostole. Obsahuje najstaršiu pamiatku maďarskej literatúry tzv. Pohrebnú reč a Orodovanie.
Text bol napísaný v rokoch 1192 – 1195 na neznámom mieste.
Medzi kultúrno-stavebné pamiatky obce patrí ďalej:


kostol reformovanej cirkvi z roku 1786,



kalvária z roku 1882,



kaplnka pri kostole (nástenné maľby sú z roku 1941)



mlyn z roku 1898,



socha sv. Trojice z roku 1905,



škola reformovanej cirkvi z roku 1928.

K ďalším pozoruhodným objektom obce sa radí:



pamätník postavený na pamiatku zakladateľov obce z roku 1996,



drevená zvonica,



pamätník padlých v 1. svetovej vojne,



pamätník obetí 2. svetovej vojny.

ŽIHÁREC


Barokový rímskokatolícky kostol sv. Jozefa postavený na základe rozhodnutia Imre
Esterházyho v rokoch 1728-1730



Murovaný kalvínsko tolerančný kostol z roku 1785, klasicistický



Evanjelická a v. modlitebňa z roku 1969



Kúria Lorincovcov, v neoklasickom slohu ju dal postaviť Gaspar Lorinczy



Kúria Ottingerovcov, ktorú dal okolo roku 1915 postaviť Vendel Lorinczy



Kúria Udvarosovcov, ktorú dal v roku 1914 postaviť Károly Udvaros



Kúria Kalmána Nagya postavená v roku 1911
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Kúria ferenca Kovácsa postavená v rokoch 1928-1929



Baroková kaplnka Narodenia Panny Márie z roku 1771



Klasicistický ústredný kríž cintorína postavený v roku 1808



Kamenná socha Nepoškvrnenej Panny Márie z roku 1808



Trojičný stĺp postavený v roku 1895



Pamätník obetiam 1.svetovej vojny poatavený v roku 1939



Vyrezávaná kopia



Pamätník obetiam II.svetovej vojny



Pamätník Zsigárdskej bitky 16. júna 1849 odhalený dňa 12. júna 1999

NEDED
Medzi kultúrno-stavebné pamiatky obce patrí:


Kostol r.k. sv. Michala archanjela – klasicistický, postavený bol v roku 1780.



Katolícka fara – klasicistická, pôvodne baroková budova. Postavená bola v rozmedzí
rokov 1787-1804. Poschodie bolo pristavené v 19. storočí. Ide o dvojpodlažnú
obdĺžnikovú stavbu.

K ďalším pozoruhodným objektom obce sa radí:


Reformovaný evanjelický kostol – postavený bol v roku 1937 na mieste staršieho
kostola, veža pochádza z roku 1784. Charakteristická je sieňová stavba s rovným
stropom a vstavanou vežou. Fasády sú hladké, veža je situovaná na strednú os štítového
priečelia a je zakončená kupolovitou strechou. Vnútorné zariadenie pochádza z čias
stavby kostola.



Prícestná socha sv. Jána Nepomuckého – pochádza z 19. storočia.

VLČANY


Rímskokatolícky kostol Sv. Jozefa - postavený v r. 1803
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Rímskokatolícky farský úrad - historické sídlo rímskokatolíckych farárov



Kostol reformovanej cirkvi (dokončený bol v r. 1785)



Hrob Györgya Haulika - významný dejateľ a poslanec ríšskeho snemu



Náhrobný kameň Kálmána Kövesa - rímskokatolícky farár



Budova mlyna - postavený v r. 1920 pôvodne ako parný neskôr na elektrinu



Ľudová škola reformovanej cirkvi (1932)



Pamätník padlým v 1. svetovej vojne



Pamätník padlým v 2. svetovej vojne



Historický rodinný dom Varga Ján a manž.



Židovský cintorín

SELICE


Rímsko-katolický Kostol sv. Michala archanjela (r.1787)



Reformovaný (kalvínsky) kostol (vystavený v r.1936)



Zvonica (z 20-teho storočia)



Kríž s ukrižovaním z r. 1890 na konci obce smerom na Trnovec n/Váhom. Dali ho
postaviť: István Szalay a Mária Jedlík



Socha svätého Flóriána pri rímsko-katolickom kostole. Socha je ochrancom požarnikov.
Nenachádza sa na ňom žiadny nápis.



Socha svätého Jána Nept. Na ulici Sovietskej armády. Na chválu Stvoriteľa ho postavil
Kubicsko Antal v roku 1855.



Socha Panny Márie na konci obce smerom na Báb. Dal ju postaviť József Veres a jeho
manželka, rodená Mária Gyemó v roku 1922.



Klasicistický kríž pred zvonicou z roku 1826. Dali ho postaviť Josef László a Nagy
Juditha.



Kríž s ukrižovaním z roku 1829 pri rímsko katolickom kostole. Meno staviteľa nie je
známe, ale v roku 1929 ho dal reštaurovať farár Koda
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Socha svätého vendelína z roku 1930. Na ulici Čsl. armády ho dali postaviť Károly
Ambrózy s manželkou Anna Oriskó



Prícestný kríž sa nachádza na konci obce smerom na Jatov. Na kríži nie je žiadny nápis.



Kríž s ukrižovaním bez nápisu v rímsko katolickom cintoríne na ulici Mlynskej.



Kríž s ukrižovaním z roku 1907 pri kaplnke na ul. Čsl. armády. Bol postavený na podnet
Istvána Csernánszkyho.



Kaplnka so sochou Ukrižovaného s Pannou Máriou na ul Čsl. armády z roku 1908. Dala
ju postaviť pani Terézia Pápayová rodená Mészárosová.

DLHÁ NAD VÁHOM


Pamätná tabuľa Alajosa Izsófa 1870 – 1945 na dome s.č.111 – rodák obce, farár,
redaktor, spisovateľ, cestovateľ,



Pamätný drevený stĺp Dávida Mészárosa 1799 – 1849 pred farským úradom – rodák
obce, farár, za účasť v revolúcii 1848 – 1849 bol popravený



Svätá trojica pred budovou ZŠ



Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny



Sv. Florián za požiarnou zbrojnicou



Kríž v parku pri hl. ceste



Sv. Ján Nepomucký pri hl. ceste



Sv. Vendelín v areáli RD



Obraz p. Márie



Kaplnka p. Márie



Kostol Sv. trojice



Kríž pred kostolom



P. Mária pred kostolom

KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM
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Rímskokatolícky Kostol svätej Alžbety z roku 1780



Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety z roku 1732, rekonštruovaný v roku 1998



Kalvária s kaplnkou a návrším s tromi krížmi v areáli cintorína,



Rázsochová zvonica z roku 1897, rekonštruovaná v roku 1985,



Socha sv. Trojice z roku 1885 v parku s platanmi v strede obce,



Socha sv. Jána Nepomuckého pred budovou Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským,



Pomník obetiam svetových vojen z roku 1998 v areáli cintorína,



Kopijový park v areáli cintorína.

TVRDOŠOVCE


Pamätný stĺp - Bol odhalený na počesť obetí v národnooslobodzovacom boji v rokoch
1848/ 49.



Pomník padlých – Pomník bol postavený v roku 194 na počsť obetí I. svetovej vojny.
Neskôr boli sem umiestnené aj pamätné tabule s menami padlých v II. svetovej vojne
ako aj s menami martýrov z revolúčných rokov 1848/49. V roku 1993 bol renovovaný.



Socha sv. Štefana – Slávnostne bola odhalená v roku 2001



Kostol sv. Štefana - Je dominantou obce. V rokoch 1707 až 1725 bol prestavaný a získal
svoju súčasnú formu -jednoloďovú s vedľajším oltárom. Vnútro kostola zdobia fresky
majstra Jakobeya z roku 1881 a dva oltárne obrazy z roku 1996 maliara P.Stacha.
Cennou pamiatkou kostola je drevený reliéf Panny Márie s nápisom ROMA 1532, ktorý
sa v minulosti nachádzal v Rákócziho pomníku.



Rákocziho pomník – jedným z najvýznamnejších pamiatok obce je Rákócziho pomník,
ktorý sa nachádza pri novom cintoríne. 30. okt. 1704 z toho miesta poslal gróf
M.Bercsényi tri dôležité listy F.Rákóczimu II.. V týchto listoch informoval Rákóczyho
o manévroch kuruckých armád o strategických plánoch na zničenie labancov. Krvavý
boj medzi kurucmi a cisárskou armádou sa odohral na tzv. „Rákóczyho kopci“,kde bolo
dobytých stovky labanvoc. Na pamiatku víťazného boja bol na tomto mieste postavený
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kamenný pomník. Pomník bol renovovaný v súčasnosti sa v ňom nadchádza obnrázok
F. Rákócziho II.
Tabuľka č. 22 Zoznam pravidelna sa konajúcích akcií
Obec

Diakovce

Neded

Tešedíkovo

Vlčany

Žihárec
Selice
Dlhá nad Váhom
Tvrdošovce
Kráľová nad
Váhom

Podujatie
Festivál macíkov, Ples telovýchovnej jednoty Termál Diakovce,
Ples Matice Slovenskej, Ochutnávka vína, Ples materskej škôlky,
Majáles, Deň matiek, Celoštátny festival folklórnych súborov,
Juniáles, Obecné dni, Súťaž vo varení guláša, Spevácka súťaž, Ples
školy, Vianočné posedenie zväzu zdravotne postihnutých
Nededské dni, Ochutnávka vín, Medzinárodná súťaž vín,
Poľovnícky ples, Oberačková zábava, Večer tradičnej kultúry,
Štefanská zábava
Majáles, Obecné oslavy, Folklórny festival, Ochutnávka vín,
Medzinárodný turnaj dorastencov, Ples poľovníkov, Ples rodičov,
Matičné oslavy, Batôžková zábava, Deň matiek, Deň dôchodcov,
Vianočný program
Batôžkový ples, Majáles, Hasičská zábava, Westernové preteky,
Bacardi parti, Deň matiek, Vlčanský jesenný jarmok, Deň
dôchodcov, Štefanská zábava, Mikulášske oslavy, Vianočná
slávnosť
Dni obce, Hody, Kultúrny festival Attilu kaszása, Futbalový turnaj,
Športový ples, Rodičovksý ples, Deň matiek, Deň dôchodcov,
Kultúrne prednášky
Kabaré, Súťaž vo varení guláša s plesom
Týždeň ľudových remesiel v organizovaní OZ KIVI, Stretávka
kresťanskej mládeže - OZ KIVI, Hody, Futbalové turnaje,
Stolnotenisový turnaj
Majáles, Letný tabor, Zabíjačkový festival, Vianočné trhy,
Remeselnícky tábor pre deti, Jazykový tabor, Katarínska zábava
Štefanský kabaret, Deň matiek, Obecný deň, Stretnutie pri Váhu
spojené s táborákom, Stretnutie folklórnych skupín

Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí

Domový a bytový fond
Vybavenosť trvale obývaných bytov na území MAS
Na základe údajov z tabuľky č. 23 možno konštatovať, že v obci je takmer 85 % domácností
napojených na plyn zo siete a 84 % vybavených vodovodon v byte. Domácnosti sú vybavené
tiež splachovacím záchodom (80 %) a kúpeľňou (87 %). Na vykurovanie v bytoch sa používa
plyn (85,39 %), pevné palivo (7,70 %) a elektina (1,21 %).
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Z tabuľky vyplýva, že takmer 80 % domácností je vybavených mobilným telefónom, 44 %
domácností disponuje osobným počítačom príp. notebookom a 51% osobným automobilom.
Na internet je pripojených 41 % domácností a na pevnú telefónnu linku 29 % domácností.
Tabuľka č. 23 Vybavenie trvale obývaných bytov na území MAS

Spolu
Podľa zásobovania vodou (vodovod)
v byte zo spoločného zdroja
v byte z vlastného zdroja
mimo bytu
bez vodovodu
Podľa zdrojov energie používaných na vykurovanie
Plyn
Elektrina
kvapalné palivo
pevné palivo
Podľa vybavenosti domácností
zabudovaná vaňa alebo sprcha
splachovací záchod
mobilný telefón
osobný počítač/notebook
osobné auto
Podľa pripojenia
na pevnú telefónnu linku
na internet

Počet domácností/bytov
8167
6847
410
134
208
6974
99
4
629
7111
6556
6492
3600
4167
2366
3340

Zdroj: SODB 2011

Veková štruktúra bytového fondu
Najviac bytov bolo postavených v období 1961-1970 (bolo postavených 1549 bytov). Výstavba
pokračovala vo väčšine obcí aj v rokoch 1971-1980 (1309 bytov). Pomalý nárast zaznamenala
výstavba až do roku 1990 (1040 bytov), ale v období 1991 – 2005 je zaznemananý celkový
pokles výstavby bytov (bolo postavených už len 631 bytov). Celkovo sa najviac bytov postavilo
v obci Tvrdošovce (1865 bytov) a najmenej v obci Dlhá nad Váhom (345 bytov).

Tabuľka č. 24 Veková štrukúra bytového fondu

Tešedíkovo
Diakovce

Pred r.
1919
26
38

19191945
94
78

Obdobie výstavby bytov
19461961197119811960
1970
1980
1990
208
259
226
200
119
172
112
72

19912000
65
34

20012005
56
33

2006 a
neskôr
84
22

Nezsitené
212
132
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Žihárec
Neded
Vlčany
Selice
Dlhá nad Váhom
Kráľová nad Váhom
Tvrdošovce
Spolu
Zdroj: SODB 2011

46
61
61
54
6
16
48
356

76
170
194
187
31
48
169
1047

58
194
198
144
47
78
303
1349

79
205
193
142
60
131
308
1549

65
124
172
128
49
72
361
1309

81
93
118
114
41
71
250
1040

26
37
53
20
26
30
96
387

40
8
27
5
17
16
42
244

36
35
43
20
9
82
42
373

144
223
271
149
59
69
246
1505

Graf č. 12 Veková štruktúra bytového fondu
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Počty domov a bytov na území MAS
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Charakter typického vidieckeho územia z existujúceho domového a bytového fondu MAS
odzrkadľuje práve vysoký podiel rodinných domov.

Tabuľka č. 25 Základné charakteristiky bytov v obciach MAS – I.

9386
8167
688
Zdroj: SODB 2011

6702

iné

z toho

družstevné byty

z toho

obecné byty

podľa počtu obytných miestností

byty vo vlast.
rodin. domoch

podľa formy vlastníctva

vlastné byty v byt.
domoch

spolu

spolu

Byty
Obývané

1

264

23

261

117

podľa veľkosti obytnej plochy
v m2
z toho

2

3

4

+5

<40

4080

81100

100+

571

2758

2193

2458

631

4503

1371

1590

Byty
obývané
podľa zdrojov energie používaných na
vykurovanie
z toho

iný

žiadny

4

629

60

54

z iných dôvodov

pevné palivo

99

nespôsobilé na bývanie

kvapalné palivo

6974

určené na rekreáciu

elektrina

37

zmena vlastníkov

plyn

421
4294 2866
Zdroj: SODB 2011

bez kúrenia

iný

ústredné lokálne

ústredné diaľkové

z toho

spolu

podľa typu kúrenia

Neobývané
podľa dôvodov
neobývanosti
v tom

1197

230

139

436

392

s nezisťenou obývanosťou

Tabuľka č. 26 Základné charakteristiky bytov v obciach MAS – II.

22

podľa celkovej podlahovej
plochy bytu v m2
z toho

Obývané byty v rodinných domoch
podľa zásobovania vodou
podľa vybavenosti
(vodovod)
domácností
z toho

Podľa
pripojenia

m
o
b
o
i
sl
o
n
o
b
ý
sn
t
o
ý
e
n
b
p
l
an
o
e
p
éčf
n
eaíó
av
u
tn
in
ta
n
ú
o
č
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/
ee
n
rl

spolu

Tabuľka č. 27 Základné charakteristiky obývaných bytov v rodinných domoch v obciach MAS
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3641

2574

6283

387

bez vodovodu

120+

mimo bytu

7350 69
1006
Zdroj: SODB 2011

81120

v byte z vlastného
zdroja

40-80

v byte zo
spoločného zdroja

<40

128

200

5919

3266

3828

2258

3040

Tabuľka č. 28 Základné charakteristiky obývaných bytov v bytových domoch v obciach MAS
Obývané byty v bytových domoch
podľa zásobovania vodou
podľa vybavenosti
(vodovod)
domácností
z toho

120+

bez vodovodu

mobilný telefón

osobný
počítač/notebook

osobné auto

na pevnú telefónnu
linku

na internet

635
30
463
Zdroj: SODB 2011

81120

mimo bytu

40-80

v byte z vlastného
zdroja

<40

Podľa
pripojenia

v byte zo
spoločného zdroja

spolu

podľa celkovej podlahovej
plochy bytu v m2
z toho

128

7

564

23

6

8

573

334

339

108

300

Tabuľka č. 29 Základné charakteristiky obývaného domového fondu

29

2001 a neskôr

57

1991-2000

6

1946-1990

obce

7092

do roku 1945

štát

23

iné

fyzické osoby

116

podľa obdobia výstavby
z toho

kombinácia
vlastníkov

iné

8738
7554
7266
Zdroj: SODB 2011

bytové domy

rodinné domy

spolu

spolu

podľa typu
z toho

iné právnické
osoby

Domy
Obývané
podľa formy vlastníctva
z toho

115

11

1392

5008

377

372

Domy
neobývané
podľa dôvodov neobývanosti
v tom

podľa obdobia výstavby
v tom

s
nezis
ťenou
obýv
anosť
ou

sp
ol
u

Tabuľka č. 30 Základné charakteristiky neobývaného domového fondu
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uvoľnené
na
prestavbu

nespôsobilé
na bývanie

z iných
dôvodov

1946-1990

1991-2000

2001 a neskôr

nezistené

1159
216
Zdroj: SODB 2011

určené
na
rekreáciu

do roku 1945

zmena
vlastníkov

131

96

433

283

2

6

1

1

1149

25

Technická infraštruktúra
Nevyhnutným predpokladom realizácie aktivít turizmu je prijateľná úroveň technickej
infraštruktúry územia, predovšetkým ide o zásobovanie elektrickou energiou, plynofikáciu a
kanalizáciu.
Zásobovanie elektrickou energiou
V okrese Šaľa je vybudovaná vodná elektráreň v Kráľovej nad Váhom s inštalovaným
výkonom 2 x 22,5 MW. Obce majú v súčasnosti celoplošne vybudovanú sekundárnu
nízkonapäťovú elektrickú sieť pre zásobovanie jednotlivých objektov a tiež pre napojenie
verejného osvetlenia v jednotlivých uliciach. Vývody z transformačných staníc sú riešené
vzdušným vedením, resp. v zemi káblovým vedením. Odberné miesta sú vybavené
elektromermi, ktoré sú osadené v elektromerových skrinkách v oplotení rodinných domov,
resp. na iných verejne prístupných miestach.

Zásobovanie teplom
Spôsob zabezpečenia tepla pre bytovo-komunálnych odberateľov je determinovaný
charakterom bytovej výstavby. Bytová výstavba budovaná formou KBV je zásobovaná teplom
z okresných výhrevní a blokových kotolní. V ostatných sídelných útvarov v okrese je dodávka
tepla pre bytovú výstavbu zabezpečovaná z decentralizovaných tepelných zdrojov.

Zásobovanie plynom
Obce majú vybudovaný verejný plynovod, ktorý je zásobovaný VTL prípojkou na zásobovací
VTL plynovod. Odbočka je ukončená dvomi regulačnými stanicami, ktoré regulujú vysoký tlak
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na stredný tlak. Časť rozvodov plynu s D 150 – D 50 je zokruhovaná a dimenzie koncových
vetiev sú riešené tak, aby umožnili ďalšie predlžovanie plynovodu. Samotná distribúcia sa
zabezpečuje uličnými strednotlakovými rozvodmi, ktoré sú z PVC potrubia a sú situované
pozdĺž verejných komunikácií v chodníkoch, resp. zatrávnených povrchoch. K jednotlivým
parcelám a objektom sú privedené STL prípojky z verejného plynovodu. Na hranici pozemkov
sú umiestnené hlavné uzávery plynu, domové regulačné aj meracie zostavy.

Nakladanie s komunálnym odpadom
Najväčším zdrojom znečistenia skresľujúco pôsobiacim na všetky zložky životného prostredia
sú tzv. staré záťaže. Ide o neriadené neodizolované skládky odpadov, ktoré kontaminujú svoje
okolie. Vo zvýšenej miere sa v poslednom období prevádza hodnotenie najväčších skládok,
a to tak pre komunálny ako i pre priemyselný odpad. Možno však konštatovať, že množstvo
komunálneho odpadu v kg na jedného obyvateľa až na výnimky rastie, zatiaľ čo podiel
využívaného komunálneho odpadu v percentách klesá. Klesá taktiež počet skládok, čo je však
jav pozitívny.
Likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a separovaný zber realizujú obce Diakovce,
Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad

Váhom, Selice

a Tvrdošovce prostredníctvom zmluvných vzťahov s firmou Sita Slovensko a.s., ktorá odváža
odpad na riadenú skládku nachádzajúcu sa na území obce Neded. Ide o skládku odpadov na
nie nebezpečný odpad. Skládka bola uvedená do prevádzky v roku 1996 a je určená na
zneškodňovanie nasledujúcich odpadov:


odpady z vypracúvania a apretácie,



zmes betónu, tehál a obkladačiek,



zmiešané odpady zo stavieb,



výkopová zemina,



zmesový komunálny odpad,



odpad z čistenia ulíc,



objemový odpad.

Zariadenie má kapacitu 50 000 ton, priemerné množstvo zneškodneného odpadu predstavuje
za rok cca 7250 ton.
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V súčasnosti sa separuje papier, plasty, PET fľaše a sklo. Spoločnosť SITA zabezpečuje
plastové vrece, v ktorých sa odpad odváža raz za mesiac.
Raz do roka sa uskutočňuje zber akumulátorov a batérií, ktorý sprostredkováva firma MACH
TRADE, s.r.o. Sereď. Takisto jedenkrát ročne sa vykupujú staré a použité fólie.

Cestná sieť
Dopravná sieť je rozvinutá primerane, avšak kvalita ciest a chodníkov nezodpovedá dnešným
požiadavkám cestnej dopravy. Hlavnú dopravnú kostru územia tvoria cesty III. triedy. Cesta
II/573 spája okresné mestá Nové Zámky a Šaľa.

Kanalizácia a zásobovanie pitnou vodou
Kanalizácia je vybudovaná okrem obce Selice vo všetkých obciach riešeného územia. Hlavným
vodným zdrojom na území regiónu MAS je vodárenská nádrž Gabčíkovo. Z tejto vodárenskej
nádrže sú zásobované všetky obce MAS. Zásobovanie pitnou vodou zabezečuje
Západoslovenská vodárenská slopočnosť, a.s.

Telekomunikačné a internetizačné siete
Na území MAS rozvoj mobilnej telekomunikačnej siete zabezpečujú v súčasnosti traja
operátori a to: Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom a.s. a O2 Slovakia, s.r.o.
Dopravné spojenie
Obce regiónu ležiace na hlavných cestných ťahoch, v ktorých žije prevažná väčšina obyvateľov
územia, sú pomerne dobre vybavené verejnou autobusovou dopravou s dostatočným počtom
spojov. V 5 obciach (Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded) majú zastavenia aj
diaľkové linky autobusovej dopravy – diaľková linka Dunajská Streda – Nitra, Šaľa – Komárno,
Kolárovo – Bratislava. Obyvatelia obce Tvrdošovce majú možnosť využiť dopravné služby
autobusovými prímestskými linkami, ako aj diaľkovými linkami smerom na mesto Nové
Zámky a Šaľa. Okrajom zastavaného územia obce prechádza železničná trať Bratislava –
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Štúrovo. Cez územie prechádza trať európskeho významu Bratislava – Galanta – Šaľa – Štúrovo
(trať č. 130, premávajú na nej aj diaľkové spoje európskeho významu - vlaky EC, IC).
Rekreačné, ubytovacie a stravovacie zariadenia
Zariadení cestovného ruchu je v území regiónu pomerne málo a sú sústredené najmä v okolí
jednej najvýznamnejšej rekreačnej oblasti v území. Najvýznamnejším strediskom je Termálne
kúpalisko v Diakovciach. Ubytovanie je možné v areáli termálneho kúpaliska v chatkách,
bunkách, v turistickej ubytovni Jasná. V areáli sa nachádza aj kemping s kapacitou 50 miest.
Okrem spomenutých ubytovacích zariadení sa ďalšie nachádzajú v Diakovciach - Penzión Dori,
Penzión Maja, Penzión Európa. Ďalším významním strediskom je Termálne kúpalisko
Tvrdošovce. V areáli kúpaliska majú návštevníci k dispozícií 25 m × 25 m plavecký bazén, 25
m × 10 m detský bazén a pre najmenších je vybudovaný bazénik s priemerom 4 m a s hĺbkou
0,15 m. V plaveckom bazéne boli vybudované sedadlá a hydromasážne prvky. Pre zvýšenie
komfortu, a rozšírenie možností na relax bolo nainštalované jacuzzi. Súčasťou kúpaliska je
moderná terasa, bufet, ležadlá a vonkajšie sprchy. V blízkosti termálneho kúpaliska sa nachádza
turistická ubytovňa a ubytovacie zariadenie Vila Yellow.

52

Disponibilný obecný majetok a jeho využitie

Majetok obce je dôležitým nástrojom rozvoja obce. Z tabuľky 31 vyplýva, že z celkovej hodnoty majetku najväčší podiel tvorí neobežný
majetok z celkovej hodnoty majetku.
Tabuľka č. 31 Hodnota a štruktúra aktív v obciach MAS Dolné Považie v roku 2013
Kráľová nad
Váhom
3396,73

Selice

Tvrdošovce

6068,49 9598,10

Dlhá nad
Váhom
933,29

4419,19

7683,65

0,00
5834,65

6,28
13,85
5280,32 8869,61

0,05
761,33

71,08
2959,34

0,00
3886,23

0,00
6705,97

151,29
5523,85
362,34
689,72
3,41
6890,12
4216,72

1343,11 735,28
3634,61 3408,14
781,88 714,64
257,74 178,81
1,37
3,33
6327,59 9780,24
1925,62 2961,02

88,78
654,80
171,91
201,73
1,04
1136,07
1314,89

89,51
2816,18
366,31
36,42
50,39
3483,54
2020,61

0,00
3500,27
532,96
240,56
0,53
4660,28
1650,82

2673,06
3780,84
977,68
1159,39
0,00
8843,04
1709,79

Dlhá nad
Váhom
955,37

Kráľová
nad Váhom
1376,11

Aktíva

Diakovce

Tešedíkovo

Žihárec

Vlčany

1. Neobežný
majetok
spolu
(A+B+C)
A. Dlhodobý nehmotný majetok
B. Dlhodobý
hmotný
majetok
celkom
z toho
- Pozemky
- Stavby
C. Dlhodobý finančný majetok
2. Obežný majetok
3. Časové rozlíšenie
Majetok spolu (1+2+3)
Majetková sila obce v €

6157,60

8103,68

6197,00

284,64
5389,07

0,00
7268,07

559,81
4641,38
483,89
276,46
0,16
6434,23
2848,26

889,26
4647,82
835,62
715,05
5,30
8824,03
2356,22

Neded

Zdroj: www.registeruz.sk

Tabuľka č. 32 Hodnota a štruktúra pasív v obciach MAS Dolné Považie v roku 2013
Pasíva
1. Vlastné imanie spolu

Diakovce

Tešedíkovo

Žihárec

Vlčany

Neded

1900,99

3642,40

2484,92

4022,19

2528,01

Selice

Tvrdošovce

1896,86

5231,73
53

z toho
- výsledok hospodárenia
2. Záväzky spolu
z toho
- rezervy
- dlhodobé záväzky
- krátkodobé záväzky
3. Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky
spolu (1+2+3)

1900,99
2594,84

3642,40
3385,66

2484,92
3231,22

4022,19
740,25

2528,01
1093,69

955,37
16,01

1368,91
1222,70

1896,86
1437,98

5237,97
1748,23

26,45
1905,56
404,15
1938,39

0,00
2403,31
967,63
1795,97

0,00
2771,35
74,63
1173,98

2,00
528,84
99,36
1565,15

1,00
760,66
63,03
6158,54

3,46
0,05
12,50
164,69

6,26
1013,79
39,86
884,73

5,46
1290,81
141,71
1325,44

1,20
912,67
213,07
1863,09

6434,23

8824,03

6890,12

6327,59

9780,24

1136,07

3483,54

4660,28

8843,04

Zdroj: www.registeruz.sk

Popis ekonomických zdrojov
Dôležitým faktorom v rámci riešeného územia je existencia a činnosť podnikateľského sektora, ktorý je schopný nie len koncentrovať množstvo
pracovných príležitostí v území, ale je i zdrojom príjmov pre miestnych obyvateľov. Zastúpenie podnikateľských subjektov v jednotlivých
sektoroch, prehľad o štruktúre odvetví v rámci jednotlivých sektorov a zamestnanosti je uvedené na základne údajov obchodného, živnostenského
registra a vlastného mapovania. Z obecných údajov je možné skonštatovať, že veľké percento ľudí je nútené si vybrať živnosť, aby ich zamestnali
a práve preto nevytvárajú nové pracovné miesta.
Na území MAS bolo k 31.12.2014 celkovo 2107 fyzických a právnických osôb. Najviac fyzických a právnických osôb je v obci Tvrdošovce, spolu
393 osôb čo je 18,65 %. Prehľad počtu právnických a fyzických osôb je znázornený v tabuľke 33.
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Tabuľka č. 33 Počet právnických a fyzických osôb v jednotlivých obciach
Právnické
osoby
69
51
71
96
87
36
38
110
56
614

Obec
Diakovce
Neded
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Selice
Dlhá nad Váhom
Tvrdošovce
Kráľová nad Váhom
MAS

Fyzické
osoby
145
176
258
224
108
107
55
283
137
1493

Spolu
214
227
329
320
195
143
93
393
193
2107

Zdroj: Štatistický úrad SR

Ekonomická aktivita obyvateľstva
Najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov je v obci Dlhá nad Váhom (53,18 %), a najmenej
ekonomicky aktívnych obyvateľov je v obci Vlčany (48,83 %). V jednotlivých obciach existujú
rozdiely v pomernom zastúpení pracujúcich v priemysle, v poľnohospodárstve a v iných
oblastiach hospodárstva. Vo všetkých obciach MAS najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov
pracuje v priemysle. Pre všetky obce je charakteristický nízky počet pracujúcich v
poľnohospodárstve, čo vyplýva aj z celkového počtu pracujúcich v tomto odvetví hospodárstva
v celom území MAS.

Kráľová
nad Váhom

Neded

Selice

Tešedíkovo

Vlčany

Žihárec

Tvrdošovce

- pracujúci
(okrem
dôchodcov)
- pracujúci dôchodcovia
- osoby
na
materskej
dovolenke
- osoby na rodičovskej
dovolenke
- nezamestnaní
- študenti stredných škôl
- študenti vysokých škôl
- osoby v domácnosti

Dlhá nad
Váhom

Druh ekonomickej aktivity

Diakovce

Tabuľka č. 34 Štruktúra obyvateľov podľa ekonomickej aktivity

848

399

717

1232

782

1548

1216

591

2060

27

2

21

32

18

36

30

15

48

6

3

11

29

14

21

20

5

27

43

13

30

76

84

98

70

48

108

247
76
44
16

56
36
28
5

142
66
52
12

445
118
47
35

680
88
17
25

317
160
65
26

359
131
55
31

232
50
20
13

454
225
126
35
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- dôchodcovia
- príjemcovia kapitálových
príjmov
- deti do 16 rokov (nar. po
20. 05. 1995)
- iná
- nezistená
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
spolu
- z toho ekonomicky aktívni
EAO v %

510

218

368

616

549

856

796

349

1163

4

0

4

6

0

17

7

3

5

328

85

240

562

522

530

519

243

766

14
41

13
7

13
15

23
80

21
59

22
20

26
68

18
51

33
138

2204

865

1691

3301

2859

3716

3328

1638

5188

1128
51,18

460
53,18

891
52,69

1738
52,65

1494
52,26

1922
51,72

1625
48,83

843
51,47

2589
49,90

Zdroj: SODB 2011

Tabuľka č. 35 Ekonomická štruktúra obyvateľstva
Obec
Diakovce
Dlhá nad Váhom
Kráľová nad
Váhom
Neded
Selice
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Tvrdošovce
Spolu

Prac. v
Prac.
Nezistené
priemysle v poľhohosp.
301
44
79
99
26
12

Iné

EAO

704
323

počet
1128
460

%
51,18
53,18

Spolu
2204
865

232

37

47

575

891

52,69

1691

592
423
506
499
228
830
3710

107
136
74
64
33
200
721

139
131
83
116
45
148
800

900
804
1259
946
537
1411
7459

1738
1494
1922
1625
843
2589
12690

52,65
52,26
51,72
48,83
51,47
49,90
51,19

3301
2859
3716
3328
1638
5188
24790

Zdroj: SODB 2011

Graf č. 13 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo na území MAS
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (EAO) tvorí 51,19 % z celkového počtu obyvateľov územia
MAS. Z ekonomicky aktívnych obyvateľov pracuje v priemysle 29,24 % obyvateľov, početnú
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skupinu tvoria obyvatelia pracujúci v iných nešpecifikovaných oblastiach (58,78 %). Napriek
poľnohospodárskemu charakteru regiónu najmenej obyvateľov pracuje v poľnohospodárstve,
ich podiel je iba 5,68 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Graf č. 14 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo na území MAS

29,24%
prac. v priemysle
prac. v poľnohosp.

58,78%

nezistené
5,68%

iné

6,30%

Odvetvia výroby a služieb
Konkrétny obraz o báze zastúpenia právnych foriem podnikateľských subjektov na území MAS
udáva tabuľka 36. Počet právnických osôb na území MAS je 614.

Tabuľka č. 36 Zastúpenie právnych foriem podnikateľských subjektov
Obec

Právnické osoby

Diakovce
Neded
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Selice
Dlhá nad Váhom
Tvrdošovce
Kráľová nad Váhom
Spolu

69
51
71
96
87
36
38
110
56
614

Právnické osoby
ziskové
51
37
57
77
73
25
23
84
45
472

Právnické osoby
neziskové
18
14
14
19
14
11
15
26
11
142

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Graf. č. 15 Štruktúra právnych subjektov
Právnické osoby
neziskové

Právnické osoby
Právnické osoby
ziskové

V rámci fyzických osôb vysoká úroveň zastúpenia (90,09 %) patrí živnostníkom. V menšom
zastúpení sú SHR a to 5,56 % a najmenej zastúpené sú slobodné povolania – 4,35 %
Tabuľka č. 37 Počet fyzických osôb v jednotlivých obciach

OBEC
Diakovce
Neded
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Selice
Dlhá nad Váhom
Tvrdošovce
Kráľová nad Váhom
Spolu

Fyzické osoby
spolu
145
176
258
224
108
107
55
283
137
1493

živnostníci
129
164
240
190
95
88
52
261
126
1345

v tom
slobodné
povolania
10
7
10
8
8
3
1
14
4
65

SHR
6
5
8
26
5
16
2
8
7
83

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Graf č. 16 Štruktúra fyzických subjektov

4,35%

5,56%

živnostníci

slobodné povolania
90,09%

SHR

Najväčší podnikatelia a zamestnávatelia na území MAS Dolné Považie:
Podnikatelia a zamestnávatelia s počtom zamestnancov 100 - 249:
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a
olejnatých semien
Peikko Slovakia s.r.o., Kráľová nad Váhom, Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
JAV-AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným, Vlčany, Výroba olejov a tukov
Podnikatelia a zamestnávatelia s počtom zamestnancov 50 - 99:
Obec Neded, Všeobecná verejná správa
AGRO Divízia s.r.o., Selice, Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
AGRO-VÁH, s.r.o., Tešedíkovo, Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých
semien
ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o., Tešedíkovo, Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva
a koláčov
FERMO, s.r.o., Tešedíkovo, Nákladná cestná doprava
Obec Tešedíkovo, Všeobecná verejná správa
Školský športový klub Slovenskej asociácie športu na školách, Vlčany, Činnosti športových
klubov
Mediterran Slovakia s.r.o., Vlčany, Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
AGRO – VÁH, s.r.o., Žihárec, Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
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GAKAL, a.s., Žihárec, Iná tlač
STROJÁR SYENIT, spol. s r.o., Žihárec, Obrábanie
Podnikatelia a zamestnávatelia s počtom zamestnancov 10 - 49:
Anton Mészáros MA: AGRO – ALFA, Tvrdošovce, Pestovanie obilnín (okrem ryže),
strukovín a olejnatých semien
VARIDANA, s.r.o., Tvrdošovce, Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
GAUDI SLOVAKIA s.r.o., Tvrdošovce, Nešpecializovaný veľkoobchod
Obec Tvrdošovce, Všeobecná verejná správa
PAREMAX, s.r.o., Tvrdošovce, Nákladná cestná doprava
STARBEC s.r.o., Tvrdošovce, Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
PAREMAX TRADE, spol s r.o., Tvrdošovce, Nákladná cestná doprava
Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Szemerényi
Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tvrdošovce, Základné školstvo
Základná škola Jána Amosa Komenského, Tvrdošovce, Základné školstvo
MDRr. Katarína Vinczeová, s.r.o., Tvrdošovce, Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
POHREDNÍCTVO – KAMENÁRSTVO „BOGDÁNY“ s.r.o., Tvrdošovce, Pohrebné a
súvisiace služby
Obec Diakovce, Všeobecná verejná správa
OSMOSA, s.r.o., Diakovce, Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
LUKA Šaľa, spol. s r.o., Diakovce, Ostatné účelové stravovanie
PEXESO, s.r.o., Diakovce, Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,
Diakovce, Základné školstvo
LEMM Dlhá nad Váhom, spol. s r.o., Výroba ostatného nábytku
BRIMAK, s.r.o., Kráľová nad Váhom, Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a
sanitárnymi zariadeniami
Obec Kráľová nad Váhom, Všeobecná verejná správa
Monika Székelyová – Výroba cestovín, Kráľová nad Váhom, Výroba mlynských výrobkov
QUEEN, s.r.o. Neded, Chov ostatného dobytka a byvolov
Základná škola Ágostona Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským, Neded 964 –
Pongrácz Ágoston Alapsikola, Negyed 964, Základné školstvo
AGRO Jatov s.r.o., Selice, Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
DAVY 2000, s.r.o., Selice, Nešpecializovaný veľkoobchod
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FRIKOV s.r.o., Selice, Výroba stavebnostolárska a tesárska
Poľnohospodárske družstvo PROGRES Selice, Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo
prenajatých nehnuteľností
Obec Selice, Všeobecná verejná správa
Základná škola s materskou školou Selice, Základné školstvo
Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s vyučovacím jazykom maďarským
– Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, Selice, Základné školstvo
ZOO Divízia, s.r.o., Selice, Chov dojníc
Verejno.prospešné služby pri Obecnom úrade, Selice, Zber iného ako nebezpečného odpadu
OZAS-stav s.r.o., Selice, Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
František Borsányi – AKVA FISH, Tešedíkovo, Ostatný maloobchod s novým tovarom v
špecializovaných predajniach i. n.
TRADETRANS, spol. s r.o., Tešedíkovo, Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
Ladislav Lacko, Tešedíkovo, Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s
potravinami, nápojmi a tabakom
Viktor Kádár K & K – AUTOSERVIS, Tešedíkovo, Špecializované sprostredkovanie
obchodu s iným špecifickým tovarom
TRANSMARK, spol. s r.o., Tešedíkovo, Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
VAREXPRES s.r.o., Tešedíkovo, Nákladná cestná doprava
Základná škola Školská 974 Tešedíkovo, Základné školstvo
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská 974, Tešedíkovo,
Základné školstvo
SECURITY – OSH, s.r.o., Tešedíkovo, Súkromné bezpečnostné služby
K & T mäso spol. s r.o., Tešedíkovo, Spracovanie a konzervovanie mäsa
MESZI, s.r.o., Tešedíkovo, Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Viliam Mezei ROYAL, Tešedíkovo, Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
ZILIZI IMRICH s.r.o. , Tešedíkovo, Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
STAPEK spol. s ro.o., Tešedíkovo, Výroba stavebnostolárska a tesárska
LEKOR spol. s r.o., Tešedíkovo, Výroba stavebnostolárska a tesárska
Silvester Varga – Vapek, spol. s r.o., Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
NOURUS – MÄSO s.r.o., Tešedíkovo, Generálne čistenie budov
Csiffáry M s.r.o., Vlčany, Nákladná cestná doprava
František Félix – RAMA, Vlčany, Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných
predajniach
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Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo v likvidácii, Vlčany, Zmiešané hospodárstvo
Obec Vlčany, Všeobecná verejná správa
LoCo, a.s., Vlčany, Nešpecializovaný veľkoobchod
JOPI TRADE, spol. s r.o., Vlčany, Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
a súvisiacimi produktmi
ELEKTRO KLIMA RK, s.r.o., Vlčany, Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre
domácnosť v špecializovaných predajniach
Základná škola s materskou školou Vlčany 1547, Základné školstvo
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola
Vlčany, Základné školstvo
RED, s.r.o., Vlčany, Ostatné účelové stravovanie
SCHETELIG CE s.r.o., Vlčany, Nešpecializovaný veľkoobchod
POIMPEX, s.r.o., Vlčany, Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Podnik verejnoprospešných služieb obce Vlčany, Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
SH agency, s.r.o., Vlčany, Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
ANEKO SLOVAKIA, s.r.o., Žihárec, Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných
zariadení
GALBASTAV ŽIHÁREC, a.s., Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi
zariadeniami
Obec Žihárec, Všeobecná verejná správa
KRIMA, spol. s r.o., Žihárec, Nešpecializovaný veľkoobchod
LUBOIL, s.r.o., Žihárec, Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
REHASTAV, spol. s r.o., Žihárec, Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
ŽIHA, s.r.o., Žihárec, Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v
špecializovaných predajniach
PROFITAX, s.r.o., Žihárec, Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete
a súvisiace služby
TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., Žihárec, Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a
olejnatých semien
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, 925 83 Žihárec č. 2,
Základné školstvo
RABAX, s.r.o., Žihárec, Nešpecializovaný veľkoobchod
Kolozsi Ranch, s.r.o., Žihárec, Jedálne
K najväčším zamestnávateľom v okrese Šaľa a Nové Zámky patria:
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Duslo a.s., Šaľa, Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
IN VEST s.r.o., Šaľa, Výstavba neobytných budov
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Nové Zámky, Maloobchod v
nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
OSRAM, a.s., Nové Zámky, Výroba elektrických svietidiel
CIKAUTXO SK s.r.o., Nové Zámky, Výroba ostatných výrobkov z gumy
ARRIVA Nová Zámky, a.s., Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Podpora a usmerňovanie ekonomiky
Takmer 30 % z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva pracuje v priemyselnej
výrobe, ktorá je sústredená predovšetkým v meste Šaľa a Nové Zámky. Ďalších 8 %
ekonomicky aktívneho obavyteľstva pracuje v stavebníctve a vo verejenj správe (6,03 %).
Najmenej EAO pracuje v odvetví ťažba a dobývanie (0,34 %).

Tabuľka č. 38 Odvetvia hospodárstva

Odvetvie ekonomickej činnosti
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Ťažba a dobývanie
Priemyselná výroba
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby
odstraňovania odpadov
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod; doprava motorových vozidiel
a motocyklov
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, vedecké a technické činnosti
Administratívne a podporné služby
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Umenie, zábava a rekreácia
Ostatné činnosti

Ekonomicky aktívne osoby
spolu

%

721
43
3 710
68

5,68
0,34
29,24
0,54

130

1,02

1 012

7,97

1 676

13,21

831
344
158
148
90
327
290
765
671
578
73
169

6,55
2,71
1,25
1,17
0,71
2,58
2,29
6,03
5,29
4,55
0,58
1,33
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Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované
činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné
použitie
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Zamestnávateľ v zahraničí
Nezistené
Spolu

0

0,00

0
86
800
12 690

0,00
0,68
6,30
100,00

Zdroj: SODB 2011
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Miera nezamestnanosti
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Šaľa k 30. 9. 2015 je 9,01 % a v okrese Nové
Zámky 10,77 %. Vývoj miery nezamestnanosti v okrese Šaľa a Nové Zámky znázorňuje graf
č. 18.
Graf č. 18 Vývoj disponibilnej miery v okres Šaľa a Nové Zámky
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Celkový počet uchádzačov o zamestnanie na úrade práce bol k 31. 08. 2015 1232 osôb (z toho
742 žien). V porovnaní s decembrom 2014 poklesol o 187 osôb.
Tabuľka č. 39 Počet uchádzačov o zamestnanie v obciach MAS – stav k 31. 08. 2015

Diakovce
Počet UoZ
- z toho ženy

145
76

Dlhá
Kráľová
nad
nad
Váhom Váhom
40
67
22
43

Neded

Selice

166
105

175
103

Tešedíkovo Vlčany Žihárec Tvrdošovce
140
93

161
102

78
50

260
148

Zdroj: ÚPSVaR SR
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Graf č. 19 Počet uchádzačov o zamestnanie – stav k 31. 8. 2015
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Tabuľka č. 40 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v obciach MAS

Diakovce
Neded
Tešedíkovo
Vlčany
Žihárec
Selice
Dlhá nad Váhom
Tvrdošovce
Kráľová nad Váhom

2010
165
231
230
250
142
159
53
301
80

2011
181
240
234
260
133
164
63
351
98

2012
174
250
242
267
126
198
59
431
95

2013
157
221
189
230
110
168
62
381
89

2014
161
203
180
177
80
156
44
345
73

Zdroj: ÚPSVaR SR

Graf č. 20 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie
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3.2 SWOT analýza – MAS Dolné Považie

Tabuľka č. 41 SWOT analýza
Oblasť:
Silné stránky
Kompletná plynofikácia
Rozvoj obce
Existencia verejného
vodovodu a siete na
rozvod elektr.energie
Množstvo kultúrnych a
historických pamiatok,
bohatá história
Existencia tradičných
podujatí na území MAS
Milí, pohostinní ľudia
Veľké množstvo
aktívnych miestnych
organizácií (OZ, MO)
Bezpečné prostredie

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

Zlý technický stav
alebo absencia
miestnych
komunikácií
a chodníkov
Nedostatočné alebo
nevyhovujúce plochy
verejných
priestranstiev
a verejnej zelene
Nevyhovujúce
parametre športových
areálov
Nedostatok kapacít
sociálnej, zdravotnej
starostlivosti
Nízke zastúpenie
sociálnych terénnych
služieb
Nedostatočná
kapacita MŠ, ZŠ
Dlhodobá
nezamestnanosť
Odliv mladých ľudí

Získanie finančných
prostriedkov z fondov
EÚ a zo štátneho
rozpočtu
Vytváranie
podmienok so strany
štátu pre zosúladenie
zručností a potrieb
trhu práce

Nepriaznivá
legislatíva
a politika štátu
v oblasti RR
Odvodové
zaťaženie
Chátranie,
amortizácia
infraštruktúry
Nedostatok
finančných
prostriedkov na
skvalitnenie
infraštruktúry
Nezáujem
investorov o rozvoj
služieb v oblasti CR
Neúspešné žiadosti
na čerpanie
finančných
prostriedkov
Odchod mladých
do miest s vyššou
kvalitou života
Nezáujem o
turistické služby a
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Hospodárstvo

Životné
prostredie
a vidiecky
cestovný ruch

Dobrá geografická
poloha
blízkosť krajského
a hlavného mesta
Dostupné dopravné
spojenie
Potenciál pre rozvoj
poľnohospodárstva,
poľovníctva
Potenciál pre vidiecky
cestovný ruch
Dobré pokrytie
mobilným,internetovým
signálom
Skúsenosti z
implementácie projektov
financovaných z
národných a európskych
zdrojov
Vhodné klimatické
podmienky pre CR
Vhodné podmienky pre
poľnohospodárstvo,
poľovníctvo rybárstvo
Rozmanité prírodné
podmienky, atraktivity

Starnutie
obyvateľstva regiónu
Absencia nových
pracovných miest
Absencia prípadne
slabý marketing
územia
Absencia
regionálnych
produktov CR

Slabý, nevyužitý
potenciál územia
Prírodné a kultúrnohistorické podmienky
ako potenciál pre
rozvoj cestovného
ruchu
Silná intenzita
dopravy v časti
územia
Narastajúce
množstvo TKO
Nízke
environmentálne
povedomie
obyvateľov

Získanie finančných
prostriedkov z fondov
EÚ a zo štátneho
rozpočtu
Zvyšujúci záujem o
vidiecky cestovný
ruch
Vytvorenie nových
pracovných miest
(služby CR,
poľnohospodárstvo,
podnikanie, SZČO)
Príchod investorov

produkty obce a
regiónu
Nedostatočná
podpora pre
začínajúcich
podnikateľov
Nedostatok
pracovných
príležitostí
Nízka občianska
participácia
Nárast počtu
dôchodcov
Zvýšenie
ekologického
zaťaženia územia

Využitie prírodných
daností územia
Využitie vodných
tokov a okolia

3.3 Identifikácia potrieb
V nasledujúcej tabuľke sú stručne zhrnuté problémy a potreby vyplývajúce z analytickej časti
stratégie CLLD a analýzy SWOT

Rozvoj obce

Tabuľka č. 42 Identifikácia potrieb
Oblasť
Problémy

Potreby

Riešenie

Zlý technický stav alebo absencia
miestnych komunikácií a chodníkov

Potreba obnovy a dobudovania
miestnych komunikácií a chodníkov

Nedostatočné alebo nevyhovujúce
plochy verejných priestranstiev
a verejnej zelene

Potreba revitalizácie verejných
priestranstiev

Podanie individuálnych žiadostí
o NFP, Zmysluplné využitie
obecných rozpočtov
Riešenie v rámci stratégií CLLD:
Nariadenie EÚ 1305/2013 čl.20
Oblasť 6B
Podanie individuálnych žiadostí
o NFP, Zmysluplné využitie
obecných rozpočtov
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Hospodárstvo
Životné prostredie
a cestovný ruch

Nevyhovujúce parametre
športových areálov

Potreba obnovy a dobudovania
športových areálov

Nedostatok kapacít sociálnej,
zdravotnej starostlivosti
Trend starnutia obyvateľstva

Potreba rozšírenia kapacít sociálnej
a zdravotnej starostlivosti

Nedostatočná kapacita MŠ, ZŠ

Potreba rozšírenia kapacít MŠ a ZŠ

Absencia nových pracovných miest

Potreba podpory malých podnikov,
vytvorenia SZČO a nových
a fungujúcich poľnohospodárskych
subjektov

Nevedomosť poľnohospodárov
o možnostiach ekologického
hospodárstva a o možnostiach
rozvoja vlastných činností
Silná intenzita dopravy v časti
územia, absencia autobusových
zastávok v jednotlivých obciach

Potreba organizovania informačných
podujatí pre poľnohospodárov

Slabý, nevyužitý potenciál územia

Potreba efektívnejšieho využitia
potenciálu územia k rozvoji
udržateľného CR

Slabá úroveň spoločenskej
socializácie a zlé medziľudské
vzťahy obyvateľov územia

Potreba organizovania
spoločenských kultúrnych
a športových podujatí
a dostatočná propagácia týchto
podujatí

Potreba zvýšenia bezpečnosti peších
a cestujúcich PHD
Potreba vybudovania dobre
vyznačených autobusových zastávok

Riešenie v rámci stratégií CLLD:
Nariadenie EÚ 1305/2013 čl.20
Oblasť 6B
Podanie individuálnych žiadostí
o NFP, Zmysluplné využitie
obecných rozpočtov
Riešenie v rámci stratégií CLLD:
Nariadenie EÚ 1305/2013 čl.20
Oblasť 6B
Podanie individuálnych žiadostí
o NFP
Riešenie v rámci stratégií CLLD:
OP IROP 5.1.2
Podanie individuálnych žiadostí
o NFP
Riešenie v rámci stratégií CLLD:
OP IROP 5.1.2
Podanie individuálnych žiadostí
o NFP, Zmysluplné využitie
obecných rozpočtov
Riešenie v rámci stratégií CLLD:
PRV – podopatrenie 4.1, 4.2, 6.1,
6.4/ OP IROP 5.1.1.
Riešenie v rámci stratégií CLLD:
PRV – podopatrenie 1.2.

Podanie individuálnych žiadostí
o NFP
Riešenie v rámci stratégií CLLD:
Nariadenie EÚ 1305/2013 čl.20
Oblasť 6B/ OP IROP 5.1.2
Podanie individuálnych žiadostí
o NFP
Riešenie v rámci stratégií CLLD:
Nariadenie EÚ 1305/2013 čl.20
Oblasť 6B
Podanie individuálnych žiadostí
o NFP
Riešenie v rámci stratégií CLLD:
Nariadenie EÚ 1305/2013 čl.20
Oblasť 6B

Analýza potrieb vychádza so SWOT analýzy a je dôležitým faktorom pri vypracovaní stratégie
CLLD. Na základe tejto analýzy a spoločne sformulovaných potrieb na obecných stretnutí
vznikol rámec pre strategickú časť. Potreby územia a obyvateľov bola priorizovaná s bodovým
hodnotením. Definované potreby boli hodnotené na základe dôležitosti a počtu : hlasov
účastníkov tvorby stratégie. Sčítaním získaných bodov v rámci jednotlivých priorít sú

priorizované potreby.

Tabuľka č. 43 Hierarchický zoznam potrieb
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Dôležitosť
(1- nie je
dôležité, 4
– dôležité,
6- veľmi
dôležité)

Počet hlasov Počet
účastníkov
bodov
tvorby
spolu
stratégie

P.č.

Potreba

1

Potreba obnovy a dobudovania miestnych 3
komunikácií a chodníkov - miestne
komunikácie sú v zlom technickom stave,
chýbajú chodníky, autobusové výbočiská,
nízka úroveň bezpečnosti na miestnych
komunikáciách,
Potreba rozšírenia kapacít sociálnej a 3
zdravotnej starostlivosti - Nedostatočná
kapacita a kvalita služieb.
Potreba rozšírenia kapacít MŠ a ZŠ
3

89

92

85

88

81

84

Potreba zvýšenia bezpečnosti peších a
cestujúcich PHD - chýbajú chodníky,
autobusové zastávky, nízka úroveň
bezpečnosti na miestnych komunikáciách.
Potreba organizovania spoločenských
kultúrnych
a športových
podujatí
a dostatočná propagácia týchto podujatí územie MAS Dolné Považie je bohaté na
prírodné a kultúrno-historické pamiatky,
ktoré je potrebné prezentovať na verejnosti,
aby sa o toto územie dozvedeli potenciálni
turisti a aby sa s ním viacej stotožnili
domáci obyvatelia, preto je potrebné aj
organizovanie spoločenských podujatí
Potreba
revitalizácie
verejných
priestranstiev a vodných zdrojov – obecné
verejné priestranstvá sú zanedbané, lokálne
vodné plochy sú zarastené, nevyužívané,
potenciál pre budovanie oddychových zón,
absencia náučných chodníkov, absencia
oddychových zón, ktoré by slúžili pre
stretávanie sa obyvateľov
Potreba efektívnejšieho využitia potenciálu
územia k rozvoji udržateľného CR nevyužitý
potenciál
územia,
slabá
propagácia, absencia alebo nekvalitné
služby CR
Potreba
podpory
vzniku
nových
a
existujúcich
malých
podnikov,
vytvorenia SZČO a nových a fungujúcich
poľnohospodárskych subjektov - podpora
podnikania je slabá, málo podnikateľských

2

81

83

2

79

81

3

75

78

2

73

75

3

72

75

2

3
4

5

6

7

7

70

9

aktivít
na
vidieku,
existujúce
poľnohospodárske podniky a SHR sú
jednostranne zameraní, existujúci potenciál
pre služby agroturizmu, zachovanie
hospodárenia na pôde.
Potreba
organizovania
informačných 2
podujatí
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4. Strategický rámec
4.1. Definovanie vízie a strategického cieľa

Snahou MAS je napĺňať nižšie vytýčené ciele, ktoré nadväzujú na predošlé činnosti MAS a to
predovšetkým skoršie aktivity zamerané na integrovaný rozvoj územia s ohľadom na potreby
miestnych aktérov. Stratégia vytyčuje základné smery budúceho vývoja územia v tomto období
s ohľadom na obsah relevantných operačných programov. Súčasťou toho je definícia oblastí,
ktoré budú zo strany MAS pri splnení podmienok podporované.
Vízia je stanovený cieľ, ktorý chce MAS prostredníctvom realizácie aktivít napĺňajúcich
podstatu SCLLD dosiahnuť do roku 2023. Vízia, ktorá je dlhodobou víziou rozvoja regiónu a
predstavuje očakávaný budúci stav. Jej zmyslom je určiť zásadnú rozvojovú orientáciu územia
vzhľadom na analýzu potrieb v území podľa miestnych aktérov.

Vízia MAS
Územie MAS je regiónom s harmonickým životným prostredím poskytuje obyvateľom
priaznivé podmienky pre život. V regióne sú zhodnocované miestne zdroje a vytvára sa
udržateľná lokálna ekonomika poskytujúca zamestnanie miestnych obyvateľov. Región
využíva svoj potenciál pre vidiecky turizmus a vie ho využiť na zlepšenie ekonomickej situácie
podnikateľov i obyvateľov.

Strategický cieľ
Posilnenie konkurencieschopnosti regiónu, zmierňovanie nežiaducich rozdielov v úrovni
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, podporovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva
a zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovni obyvateľov.

72

4.2 Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení

Špecifické ciele následne podrobnejšie stanovujú vo väzbe na víziu a strategický cieľ, čoho
konkrétne má byť v jednotlivých oblastiach dosiahnuté. Každý cieľ má u svojich opatreniach
stanovené monitorovacie indikátory. Opatrenia rozpracovávajú spôsob dosiahnutia cieľov a
vychádzajú zo znalosti územia, jeho problémov a rozvojových predpokladov. S ohľadom na
úlohu SCLLD pri uplatňovaní metódy CLLD sú rozlišované dva typy opatrení:


Opatrenia CLLD, tj. Opatrenie tematicky patriace pod nástroj CLLD a financovateľné
z operačných programov pomocou CLLD.



Opatrenia ostatné.

Obsahovo je teda strategická časť (to, čo je v regióne potrebné realizovať za rozvojové činnosti)
širšia ako je okruh tém podporovaných pomocou CLLD. Opatrenia, ktoré nespadajú do CLLD
budú realizované individuálnymi projektmi MAS alebo individuálnymi projektmi a ďalšími
aktivitami subjektov s územia s rôznou mierou zapojenia MAS v súlade s víziou MAS.
U opatrenia, kde je to relevantné, sú vysvetlené / zdôraznené integračné a inovatívne prvky.
Integračným prvkom sa rozumie konkrétne uplatnenie integrovaného prístupu, tj. vecná,
územná alebo časová previazanosť vybraných opatrení. Inovačné prvky sú nové nástroje,
prístupy, metódy a pod. uplatnené pri riešení opatrení.
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Vízia
Územie MAS je regiónom s harmonickým životným prostredím poskytujúcim
obyvateľom priaznivé podmienky pre život. V regióne sú zhodnocované miestne
zdroje a vytvára sa udržateľná lokálna ekonomika poskytujúca zamestnanie
miestnych obyvateľov. Región využíva svoj potenciál pre vidiecky turizmus a vie
ho využiť na zlepšenie ekonomickej situácie podnikateľov i obyvateľov.

Vízia MAS

Strategický cieľ
Posilnenie konkurencieschopnosti regiónu, zmierňovanie nežiaducich rozdielov v
úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja , podporovanie
konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a zvyšovanie zamestnanosti a životnej
úrovni obyvateľov.

Strategický cieľ MAS

Priority

Špecifické ciele

Opatrenia

Životné prostredie a vidiecky
turizmus

Podpora podnikania

1.1.1

1.1

1.1.2

1.2

1.3

2.1

1.2.1

1.3.1

2.1.1

Rozvoj obce

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Činnosť MAS

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

3.1.1

3.2.1

3.3.1

4.1.1

4.2.1

4.3.1
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Priority rozvoja MAS Dolné Považie:

Priorita 1
Podpora podnikania

Stratégia sa v prvom rade výrazne zameriava na rozvoj ekonomiky v mnohých rôznych
smeroch. Vzhľadom na pomerne veľkú nezamestnanosť je pochopiteľné, že sa budú hľadať
všetky možné spôsoby pre podporu lokálneho podnikania a tvorbu nových pracovných miest.
Ponúka sa možnosť využitia tradičných remesiel, sociálneho podnikania, priestor poskytuje aj
oblasť rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, prirodzený by mal byť návrat k
poľnohospodárstva. Neodmysliteľnou súčasťou tohto piliera bude poradenstvo, vzdelávanie
existujúcich podnikateľov i záujemcov o podnikanie, spolupráca s príslušnými organizáciami
v tejto sfére, tj. s úradmi práce, hospodárskymi komorami, profesijnými zväzmi, školami atď.
Dôležitým aspektom je v tejto súvislosti podpora projektov, ktoré s rozvojom ekonomiky súvisí
a to v oblasti sociálneho začlenenia, boja proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, podpora
zamestnávania žien po materskej dovolenke, podpora zamestnávania osôb v preddôchodkovom
veku, podpora rekvalifikácie, získavanie zručností a podobne. Opatrenia podporované z
Programu rozvoja vidieka sú zamerané v tejto stratégii predovšetkým na podporu
poľnohospodárskeho podnikania. Súčasne v rámci ďalšieho opatrenia je naplánovaná podpora
aj nepoľnohospodárskeho podnikania na vidieku, podpora predovšetkým mikropodnikov a
malých podnikov, živnostníkov, podnikateľských aktivít vo vzťahu k agroturistike a vidieckej
turistike - ako je budovanie ubytovacích a stravovacích kapacít a pod. Súčasne sa so všetkými
prioritnými (kľúčovými) oblasťami prelína aj problematika začleňovania znevýhodnených
skupín obyvateľstva a boj proti chudobe. Príslušníci týchto znevýhodnených skupín sa
nachádzajú v každej obci. Ide o dlhodobo nezamestnaných, nezamestnaných vyššej vekovej
kategórie, osoby s nízkou hladinou príjmov, hendikepované osoby s telesným alebo duševným
postihnutím, seniorov a pod. Táto prioritná oblasť má úzku integračnú väzbu na prioritnú oblasť
rozvoj obcí, ciele a aktivity realizované v tejto prioritnej oblasti umožní vyššiu prosperitu
územia s dôrazom na lokálnu ekonomiku, čo predstavuje do istej miery určitú ochranu pred
prípadnými cyklickými výkyvmi na úrovni globálnej ekonomiky. V prípade úspešnej realizácie
dôjde aj k zvýšeniu kúpnej sily obyvateľov, k zvýšenému dopytu po ďalších produktoch a
službách a umožní zabezpečiť zdroje na financovanie vybraných aktivít v prioritnej oblasti
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„Rozvoj obcí“. Zároveň má táto prioritná oblasť integračnú väzbu aj na prioritnú oblasť
„Životné prostredie a vidiecky turizmus“, a to jednak čiastočne vďaka podporovaným odborom
podnikania (poľnohospodárstvo), ďalej poradenstvo pre podnikateľov v oblasti úspor energií a
využitie obnoviteľných zdrojov energie, a pod.

Špecifický cieľ 1.1: Podpora existujúcich podnikov
Posilnenie ekonomiky je pre územie zásadným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja.
Situácia, keď nebudú mať obyvatelia pracovné príležitosti, povedie nevyhnutne k odlivu
obyvateľov, vyľudňovaniu obcí, čo bude mať dopad na ďalšie oblasti rozvoja. Príležitosť je
predovšetkým v rozvoji služieb pre cestovný ruch, v rozvoji lokálneho podnikania a rozvoji a
podpore poľnohospodárstva. Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí je prepojený s
riešením zamestnanosti na vidieku. Vidieckú zamestnanosť v území MAS charakterizuje
pokles zamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, nezamestnávanie starších pracovníkov a
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Dôležitú úlohu pri rozvoji vidieka majú
podnikateľské subjekty vo vidieckych oblastiach. Na udržanie zamestnanosti na vidieku je
potrebné zastaviť trend znižovania počtu pracovných príležitostí v poľnohospodárstve, avšak
pre posilnenie ekonomickej a sociálnej životaschopnosti vidieka je potrebná aj diverzifikácia
ekonomických aktivít, rozvoj služieb a posilnenie investícií do miestnej infraštruktúry. Podpora
z IROP, orientovaná na trh práce v miestnom kontexte, sa sústredí na rozvoj a rast udržateľných
pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie, vrátane oblasti zelených technológií.

Stručné zdôvodnenie potrebnosti riešenia v nadväznosti na analytickú časť:
Prostredníctvom Fond EPFRV budú podporené poľnohospodárske podniky dotáciami na
obnovu, rekonštrukciu a rozšírenie poľnohospodárskych prevádzok (budov a stavieb),
spracovateľských prevádzok. Budú podporované investície do rozšírenia rastlinnej a živočíšnej
výroby, ktoré povedú k zníženiu výrobných nákladov, k modernizácii, k vyššej efektívnosti.
Podpora bude tiež zameraná na zvýšenie efektivity výroby a celkovej konkurencieschopnosti
malých a stredných podnikov v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov. Podpora
investícií do zariadenia, ktoré súvisia so spracovaním poľnohospodárskych produktov a
uvedením výrobkov na trh, umožní poľnohospodárskym podnikateľom, výrobcom potravín a
krmív využitie moderných technológií. V neposlednom rade operácia prispeje k rozvoju
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miestnych trhov a skrátenie dodávateľských reťazcov. K realizovaným projektom bude
vykonávaná dôsledná publicita, ktorá bude prispievať k odovzdávaniu príkladov dobrej praxe.
Na niektorých častiach územia MAS majú nízke zastúpenie podnikateľské subjekty, čo vedie k
tomu, že vidiecke obyvateľstvo nemá dostupné niektoré základné a komfortné služby a taktiež
je málo miestnych pracovných príležitostí. Vďaka výberu tohto opatrenia sa vytvoria nové
pracovné miesta a nové služby. Predpokladanými realizátormi budú podnikateľské subjekty mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach. Z analýzy je zrejmé, že na území MAS
má vysoké zastúpenie úrodná poľnohospodárska pôda a bohaté skúsenosti obyvateľov s
obrábaním pôdy. Tieto fakty viedli k výberu tohto opatrenia. Na území MAS nachádza veľké
množstvo malých poľnohospodárov, prevažne SHR ale aj niekoľko väčších zamestnávateľoch
ako sú poľnohospodárske družstvo v Tvrdošovciach, TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., ZOO Divízia,
s.r.o. Poľnohospodárske družstvo PROGRES Selice AGRO Jatov s.r.o. AGRO-VÁH, s.r.o. AGRO
Príležitosťou je podpora podnikania malých poľnohospodárov.

Divízia s.r.o., Selice.

Podporovať miestne podnikanie je potrebné aj z dôvodu zistených nasledovných faktov
v analytickej časti stratégie:
• Vysoká miera nezamestnanosti
• Vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných
• Vysoký podiel nezamestnaných absolventov
• Nižšia podnikateľská aktivita
Potreba- Podpora malých podnikov, vytvorenia SZČO a nových a fungujúcich
poľnohospodárskych subjektov – bude naplnená strategickým cieľom „Podpora
existujúcich podnikov“

Opatrenie 1.1.1: Podpora poľnohospodárskeho podnikania
Cieľom je podporiť konkurencieschopnosť a výkonnosť poľnohospodárskych podnikov.
Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP: Program rozvoja vidieka
2014-2020,

fokusová

poľnohospodárskych

oblasť

2A

podnikov

a

–

zlepšenie

uľahčenie

hospodárskeho
reštrukturalizácie

výkonu
a

všetkých

modernizácie

poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a
poľnohospodárskej diverzifikácie
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Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku (kód 4), podopatrenie
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (kód 4.1)
Podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov
Opatrenia v rámci IROP: -

Opatrenie 1.1.2: Podpora existujúcich mikro- a malých podnikov a SZČO
Cieľom opatrenia je podporiť existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo
činných osôb.
Príslušnosť k fókusovým oblastiam PRV a/alebo špecifickým cieľom IROP: Integrovaný
regionálny operačný program 2014-2020, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na
miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií; Program rozvoja vidieka 2014-2020, fókusová
oblasť 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 7. Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
(kód 7), 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 (kód 7.4)
Opatrenia v rámci IROP: Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

Špecifický cieľ 1.2: Podpora vzniku nových podnikov
Vzhľadom na pomerne veľkú nezamestnanosť je pochopiteľné, že sa budú hľadať všetky
možné spôsoby pre podporu lokálneho podnikania a tvorbu nových pracovných miest. Ponúka
sa možnosť využitia tradičných remesiel, sociálneho podnikania, priestor poskytuje aj oblasť
rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, prirodzený by mal byť návrat k poľnohospodárstva. Na
niektorých častiach územia MAS majú nízke zastúpenie podnikateľské subjekty, čo vedie
k tomu, že vidiecke obyvateľstvo nemá dostupné niektoré základné a komfortné služby
a taktiež je málo miestnych pracovných príležitostí. Vďaka výberu tohto opatrenia sa vytvoria
nové pracovné miesta a nové služby. Predpokladanými realizátormi budú podnikateľské
subjekty - mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach, poľnohospodári.
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Potreba- Podpora malých podnikov, vytvorenia SZČO a nových a fungujúcich
poľnohospodárskych subjektov – bude naplnená strategickým cieľom „Podpora vzniku
nových podnikov“

Opatrenie 1.2.1.: Podpora nových, začínajúcich podnikov a SZČO
Cieľom opatrenia je podporiť vznik mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných
osôb.
Príslušnosť k fókusovým oblastiam PRV a/alebo špecifickým cieľom IROP: Integrovaný
regionálny operačný program 2014-2020, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na
miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií; Program rozvoja vidieka 2014-2020, fókusová
oblasť 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti (kód 6), podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov (kód 6.1)
Opatrenia v rámci IROP: Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

Špecifický cieľ 1.3: Zvýšenie informovanosti poľnohospodárov
Stručné zdôvodnenie potrebnosti riešenia v nadväznosti na analytickú časť:
V dnešnej dobe má celoživotné vzdelávanie čoraz väčší význam aj pre spoločnosti, ako aj pre
poľnohospodárov. Svet sa globalizuje, vzdialenosti sa zmenšujú, vývoj sa zrýchľuje.
Samozrejme, tí ktorí sú pripravení, aktívni, väčšmi ovplyvňujú vývoj. Preto je globalizácia pre
spoločnosť veľkou výzvou. Pracovné a technologické trhy sa dnes veľmi rýchlo menia. Preto
je potrebné organizovať vzdelávacie a informačné akcie aj pre poľnohospodárskych subjektov.
Demonštračné aktivity poskytnú prehľad o nových produktoch, procesoch, postupoch a
technológiách v poľnohospodárstve, spracovaní potravín. Ich prezentácia ako aj rozširovanie
výsledkov experimentálneho výskumu napomôže zrýchliť zvyšovanie povedomia o úspešných
postupoch v praxi. Cieľom informačných aktivít bude rozširovať informácie týkajúce sa
poľnohospodárstva, vidieckych MSP v záujme zvyšovania vzdelanosti a získavania znalostí
vrátane v oblasti postupov prospešných pre životné prostredie a klimatické zmeny.
Vzdelávaním

sa

zabezpečí

uvedomelosť

beneficientov

pri

vykonávaní

samotnej
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pôdohospodárskej činnosti v oblasti využívania inovatívnych postupov šetrných k životnému
prostrediu a používania inovatívnych technológií. Opatrenie zastáva najdôležitejšiu úlohu pri
zvyšovaní úrovne ľudských zdrojov formou vzdelávania a celoživotného vzdelávania, ktoré
zohrávajú kľúčovú úlohu aj v poľnohospodársko-potravinárskom sektore a vidieckych
ekonomikách pre inteligentný, inkluzívny a udržateľný rast vo vidieckych oblastiach, vrátane
pozitívneho vplyvu na životné prostredie, zdravie, sociálnu integráciu.
Potreba- Potreba organizovania informačných podujatí – bude naplnená strategickým
cieľom „Zvíšenie informovanosti poľnohospodárov“

Opatrenie 1.3.1: Organizovanie informačných podujatí pre poľnohospodárov
Cieľom opatrenia je zvýšiť znalosti v oblasti odborného vzdelávania v oblasti
poľnohospodárstva, potravinárstva. Tieto krátkodobé informačné akcie sa môžu dopĺňať o
formy propagácie šírenia tlačou a ostatnými médiami.
Príslušnosť k fókusovým oblastiam PRV a/alebo špecifickým cieľom IROP:Program rozvoja vidieka
2014-2020 Fokusová oblasť 1C Podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania v
odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 1. Prenos znalosti a informačné akcie (kód 1), podopatrenie
1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

Priorita 2
Životné prostredie a vidiecky
turizmus

Životné prostredie je druhou kľúčovou oblasťou, na ktorú sa treba zamerať. Touto oblasťou sa
bude prelínať podpora environmentálnej výchovy od detí a žiakov, cez mládež až po dospelých.
S tým súvisí aj podpora prostredníctvom stratégie CLLD ekologického poľnohospodárstva,
posilnenie biodiverzity krajiny, a pod. Integračné väzby na zostávajúce prioritné oblasti sú
popísané vyššie. Významným aspektom v starostlivosti o prírodu a krajinu je problematika
vody a vodných pomerov, rovnako tak biodiverzity. V týchto oblastiach je potrebné realizovať
osvetu medzi obyvateľmi, ale aj podnikateľmi na tieto témy.
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V území je potrebné sa tiež venovať potlačeniu inváznych druhov rastlín a riešeniu verejnej
zelene. Samostatnou otázkou je nakladanie s odpadmi. Všetky obce majú prepracovaný systém
triedenia odpadov, rovnako sa ale vyskytujú v okolí obcí čierne skládky, niektoré z nich sa
nachádzajú pozdĺž málo používaných poľných ciest (alebo komunikácií).
Z analýzy vyplýva aj nie úplné využitie atraktivity územia MAS a preto je potrebné cielene
podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Mimo umožnenia využitia dotácií na
investície do rozvoja služieb, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť marketingu, čo v
niektorých oblastiach chýba. Je potrebné realizovať projekty na zviditeľnenie pamiatok a
prírodných atraktivít, projekty podporujúce pešiu turistiku a cykloturistiku, vrátane vydávania
sprievodných a propagačných tlačovín, propagácia existujúcich služieb a zázemia pre cestovný
ruch. S podporou cestovného ruchu súvisí tiež starostlivosť a propagácia kultúrneho dedičstva.
V rámci cezhraničnej spolupráce je treba využiť spoločné témy týkajúce sa histórie, investícií
do predajných miest a propagácie miestnych produktov, atď.

Špecifický cieľ 2.1: Posilnenie biodiverzity revitalizáciou prírodného prostredia
Stručné zdôvodnenie potrebnosti riešenia v nadväznosti na analytickú časť:
Na základe realizovaných stretnutí sa dá konštatovať, že sa zvýšili požiadavky občanov na
ekologický a estetický vzhľad krajiny a životného prostredia. Starostlivosťou o krajinu
a osvetou obyvateľov chceme dosiahnuť zachovanie charakteristických a reprezentatívnych
prvkov krajiny. V dôsledku ľudskej činnosti ubúdajú druhy rastlín a živočíchov a odolnosť a
produkcia ekosystémov sa znižuje. Strata biodiverzity je globálnym problémom. Aj preto je
potrebné zaviesť opatrenia na ochranu biodiverzity. Revitalizáciou prírodného prostredia sa tiež
vytvoria lákavé miesta pre turistov. Vytvorením turistických náučných chodníkov sa zvýši
environmentálne povedomie občanov. Infraštruktúra pre rekreáciu má za úlohu nielen osloviť
domácich obyvateľov, ale aj pritiahnutie turistov. K tomu má územie MAS Dolné Považie
potenciál. V území je niekoľko prírodných a kultúrno-historických atraktivít, ktoré sa dajú
poprepájať práve spomínanými náučnými chodníkmi.
Potreba revitalizácie verejných priestranstiev a vodných zdrojov – bude naplnená
strategickým cieľom „Posilnenie biodiverzity revitalizáciou prírodného prostredia“
Opatrenie 2.1.1. Podpora na obnovu a zachovanie prírodného prostredia a vodných plôch
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Cieľom opatrenia je podporiť zachovanie biodiverzity, zachovanie vody v krajine, a pod.
Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP: Program rozvoja vidieka
2014-2020, fokusová oblasť 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 7. Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
(kód 7), podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (kód 7.5),
podopatrenie 7.6 podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a
skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít
s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj
opatrení v oblasti environmentálnej osvety,.
Opatrenia v rámci IROP: -

Špecifický cieľ 2.2: Podpora rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu
Cestovný ruch predstavuje súbor aktivít v určitom prostredí s cieľom uspokojiť potreby
účastníkov cestovného ruchu na jednej strane a na druhej strane vytvoriť podmienky s cieľom
ekonomických a spoločenských prínosov pre poskytovateľov služieb a miestne obyvateľstvo.
Stručné zdôvodnenie potrebnosti riešenia v nadväznosti na analytickú časť:
Podnikateľské aktivity na území MAS Dolné Považie je značne jednostranné , čo môže viesť
obmedzeniam v ďalšej rozvoji územia. Preto účastníci prípravy stratégie vyjadrili potrebu aj
vôlu diverzifikácie činnosti podnikov. Jedná sa najmä o diverzifikáciu smerom k vidieckemu
cestovnému ruchu. Územie MAS Dolné Považie je bohaté na kultúrno-historické pamiatky
a kultúrne podujatia (reginálne aj medzinárodné), čo vytvára základ pre rozvoj vidieckeho
turizmu. Práve preto stratégia venuje pozornosť aj vytváraniu podmienok pre rozvoj mikro-,
malých a stredných podnikov, ktoré svojou činnosťou podporujú ekonomický rozvoj úzmia a
vytvoria pracovné miesta v obciach, čo pozitívne ovplivnuje rozvoj miestneho hospodárstva.
Rozvoj podnikania môžu podporiť aj obce s prípravou a poskytnutím vhodných priestorov pre
podnikateľov. Obce budú zrekonštruovať nevyužívané budovy a budovať tržníce pre predaj
produktov.
SWOT analýza a analýza potrieb poukazujú na obmedzené možnosti športu a rekreácie
v obciach. Preto sa opatrenie zameriava na budovanie a modernizáciu športovísk, detských
ihrísk, cyklotrás a chodníkov, ktoré budú poskytovať priestor pre realizáciu voľnočasových
aktivít. Z analýzy vyplýva aj nie úplné využitie atraktivity územia MAS a preto je potrebné
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cielene podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Mimo umožnenia využitia dotácií na
investície do rozvoja služieb, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť marketingu, čo v
niektorých oblastiach chýba. Je potrebné realizovať projekty na zviditeľnenie MAS.
Potreby Organizovanie spoločenských kultúrnych a športových podujatí – Efektívnejšie

využitie potenciálu územia k rozvoji udržateľného CR - Revitalizácia verejných
priestranstiev a vodných zdrojov budú naplnené strategickým cieľom „Podpora rozvoja
vidieckeho turizmu a agroturizmu“

Opatrenie 2.2.1.Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti
Pre naplnenie špecifického cieľa 2.2 budú v rámci podopatrenia 6.4 uplatnené najmä činnosti 1
a 2, v obmedzenom rozsahu aj činnosť 3 s ohľadom na výšku investícií. Tieto činnosti podporia
rozvoj cestovného ruchu vytvorením nových aktivít. Pri rekonštrukcii ubytovacích zariadení a
poskytovaní relaxačných služieb budú vytvorené aj stále pracovné miesta. Dané opatrenie
zároveň prihliada na rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a integrovaný prístup. Toto opatrenie
umožní podporu nepoľnohospodárskeho podnikania na vidieku, v oblasti ubytovacích a
stravovacích služieb týkajúce sa agroturistiky a vidieckej turistiky. Rozvoj týchto aktivít bude
mať priamy vplyv na rozvoj ekonomiky v území. Budú podporované projekty, malých firiem a
živnostníkov, ktoré budú životaschopné a udržateľné, ktoré prinesú vznik pracovných miest.,
alebo umožní zvýšenie efektivity podnikania a udržanie drobných firiem a živnostníkov na trhu.
Jedná sa najmä o podporu remeselných prevádzok, prevádzok služieb, obchodu a pod., ktoré
okrem iného tiež zvýši dostupnosť služieb pre obyvateľov obcí.

Cieľom opatrenia je podpora investícií do nepoľnohospodárskych činností.
Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a/alebo špecifickým cieľom IROP: Program rozvoja
vidieka 2014-2020, fokusová oblasť 6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja
malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti (kód 6), podopatrenie 6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností (kód 6.4)

Opatrenie 2.2.2. Budovanie / rekonštrukcie infraštruktúry pre šport a voľný čas
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Úroveň pohybovej aktivity občanov nedosahuje potrebnú úroveň. Zdraviu prospešná, kondičná
pohybová aktivita nie je súčasťou bežného denného života ľudí. Najvýznamnejšou príčinou je
nedostatočná dostupnosť športovísk, náučných chodníkov. Týmto opatrením plní MAS aj
Národný program prevencie obezity so zlepšením a sprístupnením možností a príležitostí pre
zdravotne orientovanú pohybovú aktivitu a rekreačné pohybové aktivity.
Zámerom opatrenia je aj vedenie žiakov a občanov ku športovým aktivitám a k pozitívnemu
vzťahu k športu ako súčasť kvality života. Pomocou tohto opatrenia budú vedieť využívať
obyvatelia, ale aj návštevníci územia MAS svoj voľný čas aktívnejšie, pohyblivejšie.
Cieľom opatrenia je rozšírenie voľnočasových aktivít obyvateľov územia a návštevníkov,
podnietiť záujem návštevníkov o územie MAS ako o destináciu náučnej turistiky. Náučný
chodník umiestnený v krásnom prírodnom prostredí je predurčený na využitie aj z hľadiska
vidieckeho turizmu a športového vyžitia.
Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP: Program rozvoja vidieka
2014-2020, fokusová oblasť 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 7. Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
(kód 7), 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 (kód 7.4), podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na
verejné využitie (kód 7.5)
Opatrenia v rámci IROP: -

Opatrenie 2.2.3. Podpora obnovy / zachovanie tradícií a tradičnej produkcie
Cieľom opatrenia je obnova a zachovanie tradícií a tradičnej produkcie, budovanie
tržníc, predaj z dvora, a kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie v autentickej podobe, ktoré sú
objektom záujmu turistov popri návšteve kultúrnych podujatí. Kultúrne zariadenia, ako múzeá
a galérie, sú obvykle situované v historicky najhodnotnejších objektoch a môžu sa po adaptácii
využívať nielen pre potreby obyvateľov komunity, ale i pre poskytovanie služieb pre turistov
ako atraktívna forma ubytovacích a stravovacích zariadení.
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Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP: Program rozvoja vidieka
2014-2020, fokusová oblasť 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 7. Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
(kód 7), 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 (kód 7.4), podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na
verejné využitie (kód 7.5)
Opatrenia v rámci IROP: -

Priorita 3
Rozvoj obcí

Analýza ukázala rezervy, ktoré majú obce vo svojom rozvoji. V obciach, kde sa zvýšil počet
obyvateľov (nová výstavba) je potrebné prispôsobiť aj technickú infraštruktúru, infraštruktúru
školstva, občianske služby. Tam, kde dochádza k väčšiemu úbytku obyvateľstva, je potrebné
zamerať sa na príčinu a tú sa snažiť eliminovať. K tomu je potrebné využiť všetky možnosti,
ktoré sa v území ponúkajú. Dôležitým faktorom v rozvoji obcí je aj podpora cestovného ruchu,
zachovanie a využitie pamiatok na území obcí. Pokiaľ budú v obciach a ich okolí turistické
ciele, záujem návštevníkov a turistov zvýši šancu na rozvoj služieb pre cestovný ruch. K tomu
je tiež potrebná kvalitná propagácia územia (obcí a miest) z hľadiska turistických zaujímavostí.
V súčasnej dobe je publicita území na dobrej úrovni, ale je potrebné ju ďalej rozvíjať, a to aj s
využitím moderných trendov a inovatívnych prvkov. Niektoré obce majú záujem o rozvoj
cezhraničnej spolupráce so subjektmi a obcami v Maďarsku. Spoločné projekty sú ďalšie z
možností, ako rozšíriť ponuku aktivít v školstve, ale aj v spolkovej činnosti a cestovnom ruchu.
Zaradené špecifické ciele riešia komplexnú problematiku rozvoja obcí a pokrývajú oblasť
školstva, vzdelávania, dopravy, sociálnej problematiky, starostlivosti o kultúrne a prírodné
dedičstvo, spolkový život, občiansku vybavenosť a rozvoj partnerstiev, medziobecnú a
medzinárodnú spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu.
Z podstaty činnosti miestnych akčných skupín vyplýva zameranie na rozvoj členských obcí.
Zapojenie verejnosti do všetkých aktivít musí byť zastrešené efektívne a otvorene fungujúcou
miestnou samosprávou, maximálnou informovanosťou verejnosti, komunitnou spoluprácou,
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vzájomnou podporou medzi predstaviteľmi obcí a projektmi MAS. Pre úspešný rozvoj života
obcí je potrebné zacieliť snahu na zlepšenie infraštruktúry a občianskej vybavenosti od
zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti cez predškolské a základné školstvo, až po opravy
miestnych komunikácií a chodníkov, verejnej zelene, kultúrnych a športových zariadení. Táto
priorita reaguje na dopyt po chýbajúcej alebo nedostatočnej kvality občianskej infraštruktúry (
napr. miestne cesty, sociálne-, zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia) a s tým súvisiacou
službou v území MAS. V rámci vykonaných analýz a komunikácie so školami, v území existujú
aj potreby na zvýšenie kapacity pre predškolské a školské zariadenia, čím bude podporené aj
zapojenie rodičov detí najnižšej vekovej kategórie na trhu práce. Pre potreby rozvoja
základného vzdelávania bude podpora zacielená na kľúčové kompetencie vymedzenej
pravidlami IROP (v oblastiach komunikácií v cudzích jazykoch, v oblasti technických a
remeselných odborov, prírodných vied, v schopnosti práce s digitálnymi technológiami).
Okrem integračných väzieb tejto prioritnej oblasti s prioritnou oblasťou „Podpora podnikania“
popísaných vyššie, je tu dôležitým synergickým prvkom medzi oboma prioritnými oblasťami
školstvo a vzdelávanie; pre ilustráciu zlepšenia kľúčových kompetencií a vzťahu žiakov k
oblasti technického a prírodovedného vzdelávania môže následne zlepšiť ich uplatniteľnosť na
trhu práce, ďalej existuje väzba medzi princípmi inkluzívneho vzdelávania a princípmi
sociálneho podnikania s pozitívnym dopadom na uplatniteľnosť cieľovej skupiny v miestnej
ekonomike. Synergické väzby na prioritnú oblasť „Životné prostredie a vidiecky turizmus“
existujú v oblasti školstva a vzdelávania (environmentálna výchova, voľnočasové aktivity), v
oblasti infraštruktúry (verejná zeleň).

Špecifický cieľ 3.1: Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cestujúcich
Stručné zdôvodnenie potrebnosti riešenia v nadväznosti na analytickú časť:
Obecné analýzy, kde sa zvýšil počet obyvateľov, poukazovali na potrebu prispôsobenia
technickej infraštruktúry k novej situácii, výstavbe, preto je potrebná rekonštrukcia a výstavba
ciest a chodníkov, rekonštrukcia verejných priestranstiev a budovanie a rekonštrukcia
autobusových zastávok. Cieľom ŠC je zlepšenie kvality a dobudovanie miestnych komunikácií
a chodníkov, autobusových zastávok a verejných priestranstiev. V obciach na území MAS
prechádzajú cesty silne frekventovanou dopravou. Preto je potrebné realizovať opatrenia, ktoré
prispievajú k eliminácii negatívnych dopadov na ľudské zdravie, zlepší sa dopravná dostupnosť
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zamestnania, služieb a vzdelávania, zníži sa záťaž na životné prostredie a posilní sa využívanie
udržateľných foriem dopravy, vrátane prepravných výkonov verejnej dopravy. Napríklad
budovanie a obnova chodníkov , autobusových zastávok a tiež budovanie cyklotrás, ktoré budú
slúžiť pre dopravu mimo frekventované úseky. Zlý stav dopravnej infraštruktúry je aj podnetom
vychádzajúcim zo SWOT analýzy.
Potreby Vybudovania autobusových zastávok, Zvýšenie bezpečnosti peších a cestujúcich,
Obnova a dobudovanie miestnych komunikácií a chodníkov budú naplnené špecifickým
cieľom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cestujúcich“
Opatrenie 3.1.1. Bezpečná doprava a kvalitné miestne komunikácie a verejné priestranstvá
Cieľom opatrenia je zlepšenie kvality a dobudovanie miestnych komunikácií a chodníkov,
autobusových zastávok a verejných priestranstiev.
Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP: Integrovaný regionálny
operačný program 2014-2020, špecifický cieľ: 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi
vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach; Program rozvoja vidieka 2014-2020, fokusová oblasť 6B – Podpora
miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 7. Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
(kód 7), 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 (kód 7.2)
Opatrenia v rámci IROP: Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Špecifický cieľ 3.2 Rozšírenie a vytvorenie dostatočných kapacít a služieb sociálnej
a zdravotnej starostlivosti
Stručné zdôvodnenie potrebnosti riešenia v nadväznosti na analytickú časť:
Z výročných správ sociálnych a zdravotníckych zariadení a z vyhodnotenia prieskumu verejnej
mienky sa ukázala skutočnosť potreby zvýšenia a rozšírenia kapacity týchto zariadení. Cieľom
opatrenia je reagovanie na potrebu nedostatočnej kapacity komunitných, sociálnych a
zdravotných zariadení na území MAS. Väčšie obce MAS Dolné Považie disponujú sociálnymi
zariadeniami s obmedzenou kapacitou, čo nespĺňa potreby územia a preto je potrebné
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rozširovať kapacity zariadení a rozšíriť služby sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Zároveň
v území neexistujú sociálne služby s dennou starostlivosťou. Práve dopyt po týchto službách
zo strany občanov sa stal podnetom pre zaradenie do priorít stratégie CLLD. Počet čiastočne,
či úplne sociálne odkázaných občanov bude z roka na rok neustále rásť a preto je dôležité
vytvoriť im priestor pre umiestnenie a dostatočné služby. V nadväznosti na SWOT analýzu
a identifikovanú potrebu: Rozvoj zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry je tento cieľ reálne
dosiahnuteľný.
Potreba rozšírenia kapacít sociálnej a zdravotnej starostlivosti bude naplnená
špecifickým cieľom „Rozšírenie a vytvorenie dostatočných kapacít a služieb sociálnej
a zdravotnej starostlivosti „
Opatrenie 3.2.1 Rozšírenie a vytvorenie dostatočných kapacít a služieb sociálnej a zdravotnej
starostlivosti
Cieľom opatrenia je reagovanie na potrebu nedostatočnej kapacity sociálnych a zdravotných
zariadení na území MAS.
Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP: Integrovaný regionálny
operačný program 2014-2020, špecifický cieľ: 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi
vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenia v rámci IROP: Sociálne služby a komunitné služby

Špecifický cieľ 3.3 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolskej a školskej
infraštruktúry
Stručné zdôvodnenie potrebnosti riešenia v nadväznosti na analytickú časť:
Analýzy ukázali, že vo viacerých obciach je kapacita materských škôl nedostatočná. Podpora
bude v provom rade smerovaná najmä do vnútorného vybavenia materských škôl a zlepšovania
podmienok zaškoľovania detí v predškolskom veku s využívaním interaktívnych vzdelávacích
metód, z dodatočnej alokácie budú podporené aj projekty, ktorých cieľom je rozšírenie kapacít
MŠ. Menšia podpora bude smerovať do skvalitnenia vybavenia ZŠ, najmä na dedinách,
prvkami interaktívneho vzdelávania na úrovni odborných predmetov a vybavenia odborných
učební.
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• naplnenosť MŠ
• nedostatok finančných prostriedkov pre ZŠ - chýba základné vybavenie škôl, telocviční.
Potreba rozšírenia kapacít MŠ a ZŠ bude naplnená špecifickým cieľom „Skvalitnenie
a rozšírenie kapacít predškolskej a školskej infraštruktúry“
Opatrenie 3.3.1 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolskej a školskej infraštruktúry
Cieľom opatrenia je zvýšenie kapacity zariadení pre predškolské vzdelávanie. Cieľom je tiež
podpora odborného vzdelávania na základných školách.

Priorita 4
Činnosť MAS
Špecifický cieľ 4.1: Implementácia stratégie CLLD a zabezpečenie administratívnych
činností
Opatrenie 4.1.1: Zabezpečenie chodu MAS a riadenia stratégie CLLD
Stručné zdôvodnenie potrebnosti riešenia v nadväznosti na analytickú časť:
Financovanie chodu MAS je dôležitou súčasťou implementácie stratégie CLLD. Jedná sa
o nasledovné položky:
a) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie),
b) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, workshopy
a pod.), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD
c) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach
s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za
členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,
d) finančné náklady (napr. bankové poplatky),
e) náklady vynaložené na monitorovanie a hodnotenie stratégií CLLD (na úrovni MAS).
Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP: Integrovaný regionálny
operačný program 2014-2020, špecifický cieľ 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej
úrovni podporou podnikania a inovácií
Opatrenia v rámci PRV: - Opatrenie 19 LEADER, podopatrenie 19.4 Chod miestnej akčnej
skupiny a animácia
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Opatrenia v rámci IROP: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením
uskutočňovania stratégií CLLD

Aktivity na zabezpečenie chodu MAS


každodenná prevádzka, administratívna činnosť, účtovná evidencia a
hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom MAS,



príprava dokumentov pre všetky orgány združenia,



úlohy

na

základe

pracovného

a organizačného

poriadku

v prípade

implementácie stratégie CLLD


vyhľadávanie iných zdrojov na realizáciu stratégie a realizácia projektov
v tomto zmysle.

Špecifický cieľ 4.2: Zvýšenie povedomia občanov o stratégii CLLD a o spôsobe využitia
podpôr v rámci stratégií
Opatrenie 4.2.1: Zabezpečenie informovanosti obyvateľov územia

Animačné aktivity zahŕňajú všetky činnosti MAS v rámci CLLD mimo administráciu projektov
konečných žiadateľov / prijímateľov.
Komunikačné aktivity MAS
MAS má zriadenú internetovú stránku na adrese www.masdolnepovazie.sk, ktorá obsahuje
všetky povinné informácie o stratégii CLLD, vyhlasovaných výzvach atď., ale aj ďalšie
informácie o činnosti MAS aj ich členov. Za aktualizáciu stránok je zodpovedný určený
pracovník kancelárie MAS. MAS ďalej komunikuje s aktérmi v území prostredníctvom emailovej korešpondencie, telefonicky aj osobne. V rámci propagácie stratégie CLLD
usporadúva MAS pravidelné stretnutia s verejnosťou z členských obcí. MAS svoju činnosť
a stratégiu CLLD propaguje na akciách, ktoré organizujú rôzne subjekty v území (obecné
slávnosti, a pod), propagačným stánkom, kde sú k dispozícii informácie a tiež napr. propagácia
regionálnych produktov a pod.
Okrem týchto propagačných aktivít je veľmi dôležité organizovanie informačných seminárov
pre jednotlivé cieľové skupiny a možných žiadateľov. Tieto semináre o možnostiach podpory,
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ale tiež napr. o odovzdaní informácií z legislatívy o príkladoch dobrej praxe a pod. bude MAS
organizovať. Pri týchto aktivitách bude využívať ďalšie aktéri vidieka a tiež bude
spolupracovať v rámci projektov Spolupráce.
Animačné náklady sú spojené s oživovaním stratégie CLLD. Týkajú sa:
a) vypracovania a aktualizácia stratégie CLLD;
b) propagácie a informovania o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD, vydávanie
vlastného časopisu MAS týkajúce sa implementácie stratégie;
c) seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj
potenciálnych prijímateľov, zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri
vykonávaní stratégie CLLD, príprave projektov a s tým spojených prác.
Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP: Program rozvoja vidieka
2014-2020, fokusová oblasť 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 19 LEADER, podopatrenie 19.4 Chod miestnej akčnej
skupiny a animácia
Opatrenia v rámci IROP:
Opatrenia „iné/vlastné“: -

Špecifický cieľ 4.3. Spolupráca aktérov na území MAS
Cieľom opatrenia je národná a nadnárodná spolupráca MAS na výmenu skúseností a prenos
osvedčených postupov a na pomoc rozšírenia úspešných projektových nápadov.
Opatrenie je zamerané aj na podporu hľadania spoločného potenciálu, budovania spoločných
tradícií, zvyšovanie turistického potenciálu, ale aj výmenu skúseností, informačné a propagačné
aktivity existujúcimi zahraničnými partnermi z Maďarskej republiky ako aj nadviazanie nových
domácich aj nadnárodných partnerstiev.
Opatrenie 4.3.1 Národná a nadnárodná spolupráca MAS
Príslušnosť k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP: Program rozvoja vidieka
2014-2020, fokusová oblasť 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Opatrenia v rámci PRV: Opatrenie 19 LEADER, podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie
činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
Opatrenia v rámci IROP: -
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Opatrenia „iné/vlastné“: -

4.3. Súhrn strategického rámca
Tabuľka č. 44 Súhrnný prehľad strategického rámca
Vízia
Územie MAS je regiónom s harmonickým životným prostredím, ktoré poskytuje obyvateľom
priaznivé podmienky pre život. V regióne sú zhodnocované miestne zdroje a vytvára sa
udržateľná lokálna ekonomika poskytujúca zamestnanie miestnym obyvateľom. Región
využíva svoj potenciál pre vidiecky turizmus a vie ho využiť na zlepšenie ekonomickej situácie
podnikateľov i obyvateľov.
Strategický cieľ
Posilnenie konkurencieschopnosti regiónu, zmierňovanie nežiaducich rozdielov v úrovni
hospodárskeho
a
sociálneho
rozvoja,
podporovanie
konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva a zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovni obyvateľov.
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Priorita 1: Podpora podnikania
Špecifický cieľ 1.1: Podpora existujúcich podnikov
Opatrenia PRV:
Opatrenia IROP:
- Špecifický cieľ 5.1.1.
4.1 Podpora na investície do
poľnohospodárskych
Zakladanie nových a podpora
podnikov
existujúcich mikro a malých
4.2 Podpora pre investície na
podnikov, samostatne
spracovanie/uvádzanie na trh
zárobkovo činných osôb,
a/alebo vývoj
družstiev
poľnohospodárskych
výrobkov
6.4 Podpora na investície do
vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych
činností
Špecifický cieľ 1.2: Podpora vzniku nových podnikov

Iné opatrenia:

Opatrenia PRV:
6.1 Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti pre
mladých poľnohospodárov

Opatrenia IROP:
- Špecifický cieľ 5.1.1.
Zakladanie nových a podpora
existujúcich mikro a malých
podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb,
družstiev
Špecifický cieľ 1.3: Zvýšenie informovanosti poľnohospodárov
Opatrenia PRV:
Opatrenia IROP:
- 1.2. Podpora na
demonštračné činnosti a
informačné akcie
Priorita 2: Životné prostredie a vidiecky cestovný ruch
Špecifický cieľ 2.1: : Posilnenie biodiverzity revitalizáciou prírodného prostredia
Opatrenia PRV:
Opatrenia IROP:
7.5 podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné
využitie
Špecifický cieľ: 2.2: Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Iné opatrenia:

Opatrenia PRV:
6.4 Podpora na investície do
vytvárania a rozvoja

Iné opatrenia:

Opatrenia IROP:
- Špecifický cieľ 5.1.1.
Zakladanie nových a podpora
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nepoľnohospodárskych
činností
7.4 podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych
základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry
7.5 podpora na investície do
rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné
využitie

existujúcich mikro a malých
podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb,
družstiev

Priorita 3: Rozvoj obcí
Špecifický cieľ: 3.1: Rozvoj občianskej infraštruktúry
Opatrenia PRV:
Opatrenia IROP:
Iné opatrenia:
7.2 Podpora na investície do Špecifický cieľ 5.1.2.opráv.
vytvárania, zlepšovania alebo aktivita: dopravné prepojenie
rozširovania všetkých druhov a dostupnosť sídiel
infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií
do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie
7.4 podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych
základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a
kultúry a súvisiacej
infraštruktúry
7.5 Podpora na investície do
rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné
využitie
Špecifický cieľ 3.2 Rozšírenie a vytvorenie dostatočných kapacít a služieb sociálnej
a zdravotnej starostlivosti
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:
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-Špecifický cieľ 5.1.2.opráv.
aktivita: rozvoj základnej
infraštruktúry: Sociálne
služby a komunitné služby
Špecifický cieľ 3.3 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolskej a školskej
infraštruktúry
Opatrenia PRV:
Opatrenia IROP:
Špecifický cieľ 5.1.2. rozvoj
základnej infraštruktúry:
Infraštruktúra vzdelávania
Priorita 4: Činnosť MAS Dolné Považie
Špecifický cieľ: 4.1: Implementácia stratégie CLLD a zabezpečenie administratívnych
činností
Opatrenia PRV:
Opatrenia IROP:
Iné opatrenia:
- 19 LEADER, podopatrenie - Špecifický cieľ 5.1.1 19.4 Chod miestnej akčnej Zvýšenie zamestnanosti na
skupiny a animácia
miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií
Špecifický cieľ: 4.2: Zvýšenie povedomia občanov o stratégii CLLD a o spôsobe
využitia podpôr v rámci stratégií
Opatrenia PRV:
Opatrenia IROP:
Iné opatrenia:
- Špecifický cieľ 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na
miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií
Špecifický cieľ 4.3. Spolupráca aktérov na území MAS
Opatrenia PRV:
- Opatrenie 19.3 Príprava a
vykonávanie
činností
spolupráce miestnej akčnej
skupiny

4.4. Integračné prvky v Stratégii CLLD a prioritných oblastiach rozvoja
Obce majú na území MAS podobné problémy a potreby, ktorých intenzita sa líši podľa
miestnych podmienok. Integrovaná stratégia územia (CLLD) ponúka rad riešení v akých
oblastiach spolupracovať a ako celé územie zblížiť a nájsť spoločné záujmy.
Spoločnými integračnými prvkami sú predovšetkým:
Integrovaný prístup pri tvorbe stratégie, vzájomné väzby a komplementarity medzi
strategickými, špecifickými cieľmi a opatreniami:
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- Vzájomná spolupráca v rámci MAS so všetkými aktérmi, ktorí v MAS pôsobia
- Spoločná práca na príprave stratégie CLLD
- Spoločný záujem na riešení problémov, ktoré presahujú jednotlivé hranice obcí
- Spoločná realizácia projektov
- Spoločná propagácia územia MAS
Konkrétne príklady integrovaných riešení v kľúčových oblastiach rozvoja:
Hlavný problém územia, nezamestnanosť, je potrebné riešiť na celom území MAS. Svojím
spôsobom budú mať z hľadiska väčších možností získať výhodné zamestnanie obyvatelia obcí.
Otázkou je, aké profesie tu nájdu uplatnenie. Je potrebná cielená spolupráca so
zamestnávateľmi, aby táto možnosť bola využitá predovšetkým obyvateľmi z okolitých obcí,
prípadne z územia MAS. Subjektom, ktorý môže koordinovať informačnú kampaň a spoluprácu
môže byť napr. MAS.
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a budovanie atraktivít je ďalšou spoločnou témou, pri
ktorej by bolo možné a účelné združiť záujmy a prostriedky - budovanie náučných chodníkov,
a pod. Spolupráca pri záchrane a využitia kultúrneho dedičstva, ktoré v území máme, spoločné
projekty k histórii a podobne sú príkladom integrovaných projektov.
Spoločná prezentácia navonok - spoločné vystupovanie pri riešení problémov na území vo
vzťahu k vyšším správnym celkom, pripomienkovanie legislatívy a pod. V nasledujúcom
období bude nadväznosť na budovanie vzťahov so širším okolím a to jednak spolupráca v rámci
MAS Nitrianskeho kraja a tiež s ďalšími organizáciami, ktoré v území pôsobí najmä
s Regionálnou rozvojovou agentúrou Šaľa a Združením miest a obcí a pod.
Súčasne sa bude klásť dôraz na vzdelávanie dospelých tak ako napr. získanie zručností,
vedomostí a informácií pre podnikanie, tak aj projekty na propagáciu príkladov dobrej praxe a
inšpirácie, ďalej vzdelávacie semináre a workshopy na získanie praktických informácií z oblasti
legislatívy u doteraz nie príliš využívaných druhov podnikania ( napr. sociálne podnikanie).
Tieto aktivity budú realizované pre celé územie MAS, v spolupráci s rôznymi subjektmi, ktoré
sa touto problematikou zaoberajú.
Ďalším významným integračným prvkom stratégie je vzájomná previazanosť a nadväznosť
definovaných potrieb, ktorá je zohľadnená v návrhoch na ich riešenie a v celkovej koncepcii
navrhnutých prioritných oblastí, strategických, špecifických cieľov aj navrhovaných opatrení.
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4.5. Inovatívne prvky vo všetkých troch prioritných oblastiach
V období 2014 - 2020 je nutné sa zamerať predovšetkým na zvýšenie zamestnanosti na území
MAS a na prípravu realizácie vzdelávacích aktivít. K tomu je potrebné využiť všetky možnosti,
spoluprácu so zamestnávateľmi, motiváciu k realizácii nových podnikateľských aktivít, rozvoj
sociálneho podnikania.
Inovácie by v tejto oblasti mali viesť predovšetkým k ekonomickému rastu, vzniku nových
podnikateľských aktivít, vzniku nových poľnohospodárskych subjektov a rozvoju existujúcich
firiem a poľnohospodárov, rozvoju lokálneho podnikania a služieb, zníženiu nezamestnanosti
v území, zvýšeniu kvalifikácie uchádzačov o zamestnanie. Ďalšou inováciou môže byť aj
vytvorenie obecných sociálnych podnikov. Využitie možností a kapacít, ktoré obce majú môžu
viesť k riešeniu problémov lokálnej nezamestnanosti a všetkých sprievodných javov, ktoré s
nezamestnanosťou súvisia.
V oblasti rozvoja obcí je dôležitým inovatívnym prvkom, s ktorým táto Stratégia počíta aj
aktívna medziobecná spolupráca, najmä odovzdávanie skúseností a príkladov dobrej praxe.
V medziobecnej spolupráce je veľký potenciál aj o projekty riešiace vidiecky cestovný ruch,
vzdelávanie, projekty škôl i ďalších vzájomne spolupracujúcich organizácií, zaoberajúcimi sa
voľnočasovými aktivitami, športovými aktivitami, prevenciou negatívnych javov a pod.
Podpora a obnova zachovania tradícií a tradičnej produkcie vytvorí možnosť vývoja nových
výrobkov, a turistických služieb. Ďalšou podporou vidieckeho cestovného ruchu ako aj
diverzifikáciou poľnohospodárskych činností sa budú vytvárať aj nové turistické balíčky
a služby, ako aj marketing územia.
Inováciami v tomto ohľade sú napríklad tieto aktivity:
- Realizácia projektov k odovzdaniu informácií a zručností (vzdelávanie), ktoré povedú k
rozvoju podnikania, vrátane sociálneho podnikania, rozvoju služieb vo vidieckom cestovnom
ruchu
- Podpora a osveta v oblasti lokálneho podnikania, s dôrazom na rozvoj lokálnej ekonomiky,
vrátane podpory výrobcov regionálnych výrobkov - podpora v oblasti marketingu, farmárskych
a remeselných trhov a pod.
-

Naštartovanie

a

rozvoj

vzájomnej

spolupráce

podnikateľov,

spolupráca

medzi

zamestnávateľmi, inštitúciami, školami - sprostredkovanie informácií k realizácii sociálneho
podnikania
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- Cielená spolupráca so zamestnávateľmi
- Vzdelávacie a osvetové projekty zamerané na podporu podnikania, vhodnú voľbu povolania
s väzbou na konkrétne potreby trhu práce, rekvalifikačné programy a programy celoživotného
vzdelávania
- Podpora prírodovedného a technického a jazykového vzdelávania vrátane potrebnej osvety a
publicity
- Maximálne využitie strategického plánovania
- Zavedenie nových sociálnych služieb
- Zameranie sa na skupiny obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením (seniorov,
nízkopríjmové skupiny, nezamestnaní a pod.)
- Rozvoj občianskej spoločnosti, spolkovej činnosti podporou neziskových organizácií grantové a dotačné poradenstvo v rôznych oblastiach ich činnosti
- Výmena informácií, skúseností a spolupráce obcí vo vyššie uvedených témach
- Inovácie v oblasti prístupu k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu - vyhľadávanie ďalších
atraktivít, tvz. Produktové balíčky v oblasti cestovného ruchu, realizácia projektov, ktoré
využijú nové informačné technológie (napr. mobilné aplikácie) a pod.
- Cielená environmentálna výchova detí a mládeže - spoločné projekty škôl a neziskových
organizácií
V rámci činnosti MAS sa bude klásť dôraz na udržateľnosť inovácií, ktoré sú v jednotlivých
oblastiach navrhnuté. Pôjde predovšetkým o koordináciu činností, ich previazanosť, tak aby
boli čo najviac využiteľné k riešeniu daných problémov, ktoré v území existujú.
Dôležitým aspektom je monitorovanie, napĺňanie stratégie CLLD a najmä spätná väzba od
cieľových skupín v území, na ktoré sú jednotlivé opatrenia zamerané. Sledovanie vývoja napĺňanie stratégie CLLD bude prevádzané, jednak kanceláriou MAS (manažérov a
spolupracovníkov, ktorí dobre poznajú územie), ale aj nezávislým monitorovacím výborom
MAS (členovia, ktorí na základe jasných postupov budú situáciu v území pravidelne
vyhodnocovať). O naplňovaní stratégie CLLD bude pravidelne informovaná členská základňa
MAS aj verejnosť prostredníctvom internetových stránok a pravidelných správ. V rámci tohto
monitoringu, bude možné koordinovať aj jednotlivé činnosti a aktivity, ktoré budú smerovať k
základným cieľom stratégie, tak ako boli nastavené.
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5. Implementačný rámec
5.1. Popis riadiaceho a implementačného procesu
5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS
Úlohy MAS v zmysle nariadenia EÚ č. 1303/2013:


vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a
činnosti, ktoré má MAS v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT
analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS,



vybudovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií
vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu – realizácia seminárov,
školení, konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov,
zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie
CLLD a s tým spojených prác a pod.,



vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a
objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu
záujmov a umožní výber písomným konaním,



zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto
operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie,



príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre
predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií,



prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu,



výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu
zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením,



monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a
vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou,



plní úlohy poskytovateľa v zmysle § 30 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF;



administratívna činnosť – vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov
(archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej
oblasti/časti stratégie a územia a pod.,



publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,



sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku,



spolupráca s Riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) pre Program rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020, RO pre Integrovaný regionálny operačný program, Národnou
sieťou pre rozvoj vidieka, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako aj s
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ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie
nástroja CLLD.
Verejno – súkromné partnerstvo MAS Dolné Považie má nasledovné orgány:


najvyšší orgán, výkonný orgán, štatutárny orgán, kontrolný orgán, výberová komisia,
monitorovací výbor.

Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek verejno-súkromného
partnerstva (MAS) pri realizácii stratégie CLLD.
Najvyšší orgán - Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie a je tvorené zo
všetkých členov združenia. Zloženie členov valného zhromaždenia musí byť vyvážené
a reprezentatívne, ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina nemá viac ako 49 %
hlasovacích práv.
Valné zhromaždenie vykonáva najmä nasledovné činnosti:


schvaľuje stanovy, stanovy, interné riadiace dokumenty ich zmeny a doplnky,



schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,



schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,



volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolného orgánu,



schvaľuje prijatie nových členov,



schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu,



rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku 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;.



iné v súlade so stratégiou CLLD.

Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výkonný orgán podľa potreby, najmenej jedenkrát
do roka, alebo ak o to požiada najmenej polovica členov združenia.
Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní členovia MAS, ktorý majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov MAS; t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov (bez ohľadu
na príslušnosť k záujmovým skupinám). Táto podmienka sa uplatňuje len pri plnení úloh, ktoré
súvisia s CLLD/LEADER a implementáciou stratégie CLLD.
Váha hlasu člena MAS sa vypočíta nasledovne:
Členovia záujmovej skupiny verejného sektora majú 45 % hlasovacích práv. Váha hlasu
jedného člena ZSVS sa rovná 45 % lomeno počtom členov ZSVS.
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Členovia záujmovej skupiny podnikateľského sektora majú 35,2 % hlasovacích práv. Váha
hlasu jedného člena ZSPS sa rovná 35,2 % lomeno počtom členov ZSPS.
Členovia záujmovej skupiny občianskeho sektora majú 19,8 % hlasovacích práv, ktorý sa
rozdeľuje rovnomerne medzi členmi ZSOS.
Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov MAS (bez
ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám).
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné okrem plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER
a implementáciou stratégie CLLD, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak
nie je prítomná 30 minút po stanovenom termíne začiatku nadpolovičná väčšina všetkých
členov, rozhodne výkonný orgán o zvolaní náhradného valného zhromaždenia.
Náhradné valné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné ak je prítomná najmenej jedna
tretina všetkých členov združenia a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program.
Valné zhromaždenie vykonáva svoju činnosť v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom
znení.
Výkonný orgán - Výkonným orgánom združenia je predsedníctvo, ktoré je za svoju činnosť
zodpovedné valnému zhromaždeniu a vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými
vykonávacími predpismi MAS.
Predsedníctvo má najmenej 3 členov, pričom počet členov musí byť nepárny. Zloženie členov
predsedníctva musí byť vyvážené a reprezentatívne, ani orgány verejnej moci, ani žiadna
záujmová skupina nemá viac ako 49 % hlasovacích práv.
Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov. Na rokovaní je povinný
zúčastňovať aj manažér MAS a predseda monitorovacieho výboru s hlasom poradným.
Predsedníctvo vykonáva najmä nasledovné činnosti:


riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu;



volí spomedzi seba a odvoláva predsedu;



zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje
základné materiály na tieto rokovania;



zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu;



zriadi výberovú komisiu MAS



zriadi monitorovací výbor MAS;



menuje manažéra MAS;
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schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP
/ŽoPr;



schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP /ŽoPr;



schvaľuje

zrušenie/zmenu

výzvy

na

predkladanie

projektových

zámerov/ŽoNFP /ŽoPr;


volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;



rozhoduje o ďalších spoluprácach a aktivitách združenia, ktoré sú dôležité
z hľadiska jeho chodu a rozvoja,



v spolupráci s manažérom pripraví plán činnosti, výročnú správu, rozpočet
a správu o hospodárení a predloží ich valnému zhromaždeniu na schválenie,



a iné stanovené v stratégii CLLD.

Výkonný orgán vykonáva svoju činnosť v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom
znení.
Štatutárny orgán- Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie
navonok. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva. Podpisuje zmluvy a iné právne
záväzné dokumenty v mene združenia. Každodenne spolupracuje s manažérom MAS. Vo
vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere projektových zámerov/
žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020. Vo vzťahu k IROP predkladá
na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o o nenávratný finančný príspevok z IROP.
Štatutárny orgán vykonáva svoju činnosť v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom
znení.
Kontrolný orgán - Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v
iných orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne združenia. Dozorná rada má
najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Zloženie členov dozornej rady musí
byť vyvážené a reprezentatívne, ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina nemá
viac ako 49 % hlasovacích práv. Schádza sa najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi
predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
Rozhodnutia prijme väčšinou prítomných členov.
Dozorná rada najmä:
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kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky a
navrhuje opatrenia na ich odstránenie,



kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Personálne zastúpenie a rozdelenie hlasovacích práv v dozornej rade:
Názov subjektu2

Zástupca subjektu pre
MAS3

OZ Salix Alba - Fehér füz

Mgr. Zsolt Baranyay

Obec Tešedíkovo

AGROZOL s.r.o.

Váha hlasu

SEKTOR
Záujmové skupina občianskeho
sektora

33,333

Gyula Borsányi

Záujmová skupina verejného
sektora

33,333

Zoltán Szalai

Záujmová skupina
podnikateľského sektora

33,333

Kontrolný orgán vykonáva svoju činnosť v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom
znení.
Výberová komisia - Výberová komisia MAS v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. c) a f) všeobecného
nariadenia vykonáva výber ŽoNFP podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov
stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. Vykonáva svoju činnosť v prípade implementácie
stratégie CLLD. Výberová komisia má najmenej 7 členov a najviac 13 členov, pričom počet
členov musí byť nepárny. Členov výberovej komisie vymenuje výkonný orgán. Schádza sa
pravidelne a to podľa potreby. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Člen výberovej komisie nemusí byť
členom MAS. Člen výberovej komisie MAS nesmie byť členom výkonného orgánu,
kontrolného orgánu a monitorovacieho výboru združenia. Na zasadnutí výberovej komisie
MAS musia byť prítomní všetci členovia tak, aby bola dodržaná podmienka nariadení –
zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s
min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 %
všetkých rozhodujúcich hlasov.
Výberová komisia MAS vykonáva najmä nasledovné činnosti:


zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné)/hodnotenia
ŽoNFP/ŽoPr;



posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve;



prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr na
základe

výsledkov

posúdenia/odborného

hodnotenia

a

zoradí

projektové

zámery/ŽoNFP/ŽoPr podľa bodového hodnotenia;
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vykoná výber projektových zámerov (ak relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr berúc do úvahy
ustanovenia kapitoly 9.6.1 a 9.6.2;



schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP na financovanie z PRV;



schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoPr na financovanie z IROP;



schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre
projektové zámery (ak relevantné);



vypracuje Protokol o výbere projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr;



vypracuje návrh hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné);



stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr.

Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie
projektových zámerov/ŽoNFP, pričom jednotlivý členovia sa môžu opakovať.
Výberová komisia vykonáva svoju činnosť v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom
znení.
Monitorovací výbor - Monitorovací výbor je kontrolným orgánom a vykonáva svoju činnosť
v prípade implementácie stratégie CLLD. Monitorovací výbor má najmenej 3 členov. Členov
monitorovacieho výboru vymenuje výkonný orgán. Monitorovací výbor musí zasadať
minimálne raz ročne. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS.
Monitorovací výbor vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a výsledkov a monitorovanie
kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva správy o
implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod. v zmysle ustanovení
kapitoly 10 Systému riadenia CLLD. Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí
stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru MAS schváli Výkonný
orgán. Členstvo v monitorovacom výbore MAS je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom
orgáne združenia.
Personálne zastúpenie a rozdelenie hlasovacích práv monitorovacieho výboru:
Názov subjektu2

Zástupca subjektu pre
MAS3

Obec Kráľová nad Váhom

RNDr. Ferenc Bergendi

Záujmová skupina verejného
sektora

33,333

Ing. Marian Tóth

Záujmová skupina verejného
sektora

33,333

Ing. Patrik Heves

Záujmové skupina občianskeho
sektora

33,333

Obec Tvrdošovce
Priatelia vína, Dlhá nad
Váhom – Borbarátok,
Vághosszúfalu

SEKTOR

Váha hlasu
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Monitorovací výbor vykonáva svoju činnosť v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom
znení.
Kancelária MAS - Kanceláriu zriadi výkonný orgán, ktorý zabezpečí spravovanie verejných
prostriedkov a manažovanie činnosti MAS.
Kancelária MAS vykonáva najmä nasledovné činnosti:
-

Zabezpečuje každodennú prevádzku, administratívnu činnosť, účtovnú evidenciu a
hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom MAS,

-

Je zodpovedná za prípravu dokumentov pre všetky orgány združenia,

-

V prípade implementácie stratégie CLLD vykonáva úlohy na základe pracovného
a organizačného poriadku,

-

Vyhľadáva ďalšie vnútorné a vonkajšie zdroje na realizáciu stratégie a realizuje
projekty v tomto zmysle.

Na čele kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. Kancelária pracuje na
základe

pracovného

a

organizačného

poriadku

schváleného

výkonným

orgánom.

Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS.
Kancelária MAS vykonáva svoju činnosť v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom
znení.
5.1.2. Implementačný proces
Výber projektov (ŽoNFP) obsahuje nasledovné kroky, ktoré sú ďalej podrobne opísané v
Systéme riadenia CLLD v platnom znení.

2. Žiadosti podporované v rámci IROP
Na úrovni MAS Dolné Považie bude
prebiehať:

– Monitorovanie a hodnotenie
Na úrovni RO pre IROP prebieha:

– Vypracovanie indikatívneho
harmonogramu výziev, aktualizácia

– Schválenie indikatívneho harmonogramu
výziev, schvaľovanie zmien

– Výzva na predkladanie Žiadosti o Pr
– Zmena a zrušenie výzvy

– Overenie výberu ŽoNFP vykonanej
MAS na RO pre IROP a schvaľovací
proces ŽoNFP

– Administratívne overenie Žiadosti o Pr

– Overenie Zmlúv o poskytnutí NFP

– Odborné hodnotenie Žiadosti o Pr

– Monitorovanie a hodnotenie

– Výber Žiadostí o Pr
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Konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci PRV:
a) postup vyhlásenia výzvy MAS
MAS Dolné Považie bude v rámci PRV uplatniť jednokolový proces schvaľovania a výberu
ŽoNFP. MAS bude vyhlasovať výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, ktorý
zostaví na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka. MAS každoročne v termíne do 30.
januára zverejní prostredníctvom ITMS 2014+ harmonogram výziev na nasledujúci kalendárny
rok. Schválený harmonogram po jeho zadaní a aktivovaní zo strany PPA v ITMS2014+ MAS
zverejní harmonogram výziev na webovom sídle www.masdolnepovazie.sk. MAS Dolné
Považie pri príprave výziev a dokumentov bude spolupracovať s RO a gestormi horizontálnych
princípov. Forma a štruktúra výzvy na predkladanie ŽoNFP je definovaná v zmysle nariadenie
vlády č. 71/2018. Po vypracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS v ITMS2014+
pred jej oficiálnym zverejnením vykonaná kontrola zo strany PPA do 5 pracovných dní priamo
v ITMS2014+. Po vykonaní kontroly výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany PPA vykoná
MAS aktiváciu predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP v systéme ITMS2014+. Originál
výzvy na predkladanie ŽoNFP zo systému ITMS2014+ (ak relevantné) je súčasťou
dokumentácie, týkajúcej sa predmetnej výzvy a musí byť podpísaná štatutátnym orgánom
MAS. MAS je povinná zverejniť výzvu na predkladanie ŽoNFP aj na svojom webovom sídle,
avšak toto zverejnenie má iba informatívny charakter bez právnych účinkov a za oficiálne
zverejnenie s právnymi účinkami (možnosť podať projektový zámer) sa považuje zverejnenie
v systéme ITMS2014+.
MAS je povinná pre opatrenia PRV SR 2014 – 2020 počas každého kalendárneho roka vyhlásiť
minimálne dve výzvy na predkladanie ŽoNFP.
Proces a postup vyhlasovania vyhlasovania výziev na predkladanie ŽoNFP je podrobnejšie
popísaný

v Systéme

riadenie

CLLD

v platnom

znení

a/alebo

v

príručke

pre

žiadateľa/prijímateľa.

Výzva môže mať formu:
- uzavretej výzvy, t.j. má určení presný dátum vyhlásenia a dátumu uzavretia, pričom
dĺžka trvania uzavretej výzvy na predkladanie ŽoNFP je minimálne 30 pracovných dní,
samotná lehota na predkladanie ŽoNFP môže byť vo výzve kratšia, vždy však musí končiť
posledným dňom trvania výzvy;
- otvorenej výzvy, ktorej dĺžka trvania je závislá na disponibilných finančných
prostriedkoch, ktorých vyčerpanie je dôvodom na ukončenie tohto druhu výzvy. Poskytovateľ
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zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tom, že plánuje ukončiť výzvu z dôvodu
blížiaceho sa vyčerpania alokácie finančných prostriedkov najmenej 15 pracovných dní pred
predpokladaným uzavretím výzvy.
Výzva musí obligatórne obsahovať:
formálne náležitosti : názov MAS a názov Poskytovateľa; dátum vyhlásenia výzvy;
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie; kontaktné údaje
MAS a spôsob komunikácie s MAS; časový harmonogram konania o ŽoNFP vrátane lehoty na
vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP; indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených
na vyčerpanie vo výzve; miesto podania ŽoNFP; ďalšie formálne náležitosti (napr. informácie
o kontaktných osobách, ktoré poskytujú informácie o výzve, informácie o cieľoch výzvy, a
pod.).
Podmienky poskytnutia príspevku, ktorými sú: oprávnenosť žiadateľa; oprávnenosť
aktivít realizácie projektu; oprávnenosť výdavkov realizácie projektu; oprávnenosť miesta
realizácie projektu; kritériá pre výber projektov (schválené Výberovou komisiou pre
schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS, resp. monitorovacím výborom PRV SR 2014 2020); spôsob financovania; splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch (napr.
zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 107 a
108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).
Prílohy výzvy: napr. formulár ŽoNFP; príručka pre žiadateľa; schéma štátnej a/alebo
schéma pomoci de minimis (ak je relevantné); zoznam merateľných ukazovateľov; predbežná
informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 nariadenia 1302/2008.
Výzva môže fakultatívne obsahovať:
Iné podmienky poskytnutia príspevku ako tie, ktoré sú uvedené v bode 9.1. ods. 13
Systému riadenia CLLD v platnom znení.
b) postup hodnotenia ŽoNFP
ŽoNFP je základným dokumentom, ktorým žiadateľ na základe vyhlásenej výzvy na
predkladanie ŽoNFP žiada MAS o spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov
určených na danú výzvu. Žiadateľ doručuje ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti
ITMS2014+ a v písomnej forme na adresu určenú v predmetnej výzve. V zmysle § 19 zákona
o príspevku z EŠIF musí byť ŽoNFP doručená riadne, včas a v určenej forme. MAS vykoná
registráciu, evidovanie ŽoNFP v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.
Proces konania o ŽoNFP sa rozdeľuje do nasledujúcich fáz:
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a) administratívne overenie, ktoré zahŕňa overenie splnenia podmienok doručenia
ŽoNFP a overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,
b) odborné hodnotenie a výber,
c) opravné prostriedky.
MAS zabezpečí kontrolu oprávnenosti žiadateľa na základe definície žiadateľa v zmysle
vyhlásenej výzvy a príručky platnej ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí. MAS
zabezpečí overenie podmienok poskytnutia príspevku, definovaných vo výzve, v príručke pre
žiadateľa a v stratégii CLLD. Ak niektorá z podmienok poskytnutia príspevku nie je pre danú
ŽoNFP relevantná, MAS ju neoveruje. Cieľ projektu musí byť v súlade so sledovanými cieľmi
PRV 2014 – 2020 pre príslušné opatrenie, podrobne stanovenými v metodickej príručke,
stratégii CLLD a vo výzve. Rozsah a činnosti projektu musia byť v súlade s podporovaným
rozsahom a činnosťami stanovenými v metodickej príručke a v stratégii CLLD.
MAS vymedzí oprávnenosť výdavkov, ako aj vecnú náplň oprávnených výdavkov v rámci PRV
SR 2014 – 2020, stratégie CLLD, výzvy, prípadne aj v príručkách pre žiadateľa. MAS
rozhoduje o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti výdavkov projektu v procese schvaľovania
ŽoNFP.
Hodnotiace kritériá pre výber projektov (bodovacie kritéria) pre ŽoNFP definuje MAS v
závislosti od charakteru podporovaných projektov v nadväznosti na schválenú stratégiu CLLD.
MAS spolu s hodnotiacimi kritériami pre výber projektov (bodovacie kritéria) definuje aj
rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie kritériá slúžia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu
bodov dosiahnutého viacerými ŽoNFP v odbornom hodnotení. MAS Dolné Považie zabezpečí
priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). V
rámci odborného hodnotenia odborní hodnotitelia overia priradenie oprávnených výdavkov
uvedených v ŽoNFP k prioritným a sekundárnym fokusovým oblastiam príslušného
opatrenia/podopatrenia. Ak oprávnený výdavok prispieva k viacerým fokusovým oblastiam
priradí sa k prevažujúcej oblasti. V prípade nesprávneho priradenie vykonajú zmenu v
príslušnej časti ŽoNFP resp. v jej prílohách.. V prípadoch, ak je to relevantné odborný
hodnotiteľ vykoná overenie súladu predloženej ŽoNFP so schémou štátnej pomoci alebo
schémou pomoci de minimis pre príslušné opatrenie/podopatrenie. Odborný hodnotiteľ
zabezpečí overenie cieľa rozsahu a činnosti projektu. Odborní hodnotitelia vykonajú odborné
hodnotenie ŽoNFP na základe kritérií na výber projektov CLLD zverejnených vo výzve na
predkladanie ŽoNFP. Odborné hodnotenie jednotlivých ŽoNFP zaznamenávajú odborní
hodnotitelia do hodnotiaceho hárku. Hodnotiaci hárok obsahuje vyhodnotenie kritérií a súčet
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dosiahnutých bodov. Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v systéme
ITMS2014+ (ak relevantné), resp. MAS zabezpečí zadanie podpísaného hodnotiaceho hárku
do ITMS 2014+. Odborní hodnotitelia sú povinní pred účasťou na odbornom hodnotení
podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení
konfliktu záujmov. Hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch určených MAS,
pričom nie sú oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS. MAS bude
výsledky po overení písomne zaznamenať.
c)
postupy výberu ŽoNFP
Aplikáciou rozlišovacích kritérií v ITMS2014+ 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 rozlišovacích kritérií v
písomnej podobe. Po ukončení procesu výberu ŽoNFP výberová komisia vypracuje v rámci
každého kola hodnoteniazáverečnú správu z výzvy (ŽoNFP), v ktorej navrhne PPA pre
jednotlivé ŽoNFP vydanie konkrétneho rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF
(rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania). Záverečná
správa z výzvy (ŽoNFP) spolu so všetkými predloženými ŽoNFP, v rámci príslušného kola
hodnotenia, je MAS povinná predložiť na PPA do 45 pracovných dní odo dňa ukončenia výzvy.
Záverečná správa z výzvy (ŽoNFP) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS.
Dokumenty doložené do záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP) musia byť originály, pričom musí
obsahovať výstupy z administratívneho overovania, odborného hodnotenia ako aj výberu
ŽoNFP. Špecifiká postupov jednokolového procesu výberu sú uvedené v príručke pre
prijímateľa LEADER. Výberová komisia vykonáva v rámci výberu projektov činnosti uvedené
v ods. 1 kapitoly 6.1.4.3.

Systému riadenia CLLD v platnom znení.

Schvaľovací

proces žiadosti o príspevok (ďalej len „ŽoPr“) v rámci IROP:
a) postup vyhlásenia výzvy MAS
MAS vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, ktoré definuje pre
jednotlivé špecifické ciele IROP. MAS zostavuje harmonogram výziev na obdobie minimálne
jedného kalendárneho roka. MAS zverejňuje harmonogram výziev na svojom webovom sídle
www.masdolnepovazie.sk a zodpovedá za aktuálnosť harmonogramu. MAS pripravuje výzvy
a dokumenty, ktoré sú relevantné vo vzťahu k výzve vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť. MAS sa riadí pri príprave výzvy a relevantných dokumentov vzormi formulárov
a metodickými pokynmi RO pre IROP. Pred vyhlásením výzvy MAS skontroluje správnosť a
kompletnosť výzvy, a to predovšetkým preverením súladu so stratégiou CLLD, s IROP, s
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platnou legislatívou EÚ a SR, so zverejneným harmonogramom výziev, s podmienkami
uvedenými v relevantnej schéme štátnej pomoci, resp. schéme pomoci de minimis a s ostatnými
relevantnými dokumentmi. MAS vyhlási výzvu jej zverejnením na svojom webovom sídle až
po odsúhlasení výzvy zo strany RO pre IROP. RO pre IROP zabezpečí zverejnenie informácie
o zverejnení výzvy MAS na svojom webovom sídle s aktívnym odkazom na webovú stránku
MAS. MAS informuje o zverejnenej výzve verejnosť následne aj inými komunikačnými
prostriedkami (napr. tlač, médiá a pod.). Výzva môže mať iba formu otvorenej výzvy, ktorej
dĺžka trvania je závislá na disponibilných finančných prostriedkoch, ktorých vyčerpanie je
dôvodom na ukončenie tohto druhu výzvy. MAS/RO pre IROP zverejní na svojom webovom
sídle informáciu o tom, že MAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania
alokácie finančných prostriedkov v lehote najmenej mesiac pred predpokladaným uzavretím
výzvy. Výber ŽoPr predložených na základe otvorenej výzvy bude prebiehať v termínoch
(kolách) stanovených vo výzve.
b) hodnotenie žiadosti o Pr
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 oboznámí odborných hodnotitelov s podmienkami a o spôsobe výkonu
odborného hodnotenia. Počas odborného hodnotenia dodržiavanie pravidiel pre výkon
odborného hodnotenia upravených v príručke pre odborných hodnotiteľov zabezpečuje MAS.
MAS svojou účasťou nezasahuje do obsahového vyhodnotenia jednotlivých kritérií odborného
hodnotenia. Odborní hodnotitelia sú povinní pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať
Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu
záujmov. Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch určených MAS,
pričom nie sú oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS. Ak počas
odborného hodnotenia odborní hodnotitelia zistia, že na posúdenie splnenia odborného
hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany ReS doplňujúce informácie, MAS vyzve ReS na
objasnenie resp. doplnenie chýbajúcich údajov. Požadované údaje musia mať jasnú súvislosť s
posúdením kritérií odborného hodnotenia. Súčasťou tejto výzvy môže byť aj vyžiadanie
informácií/dokumentov, ktoré boli overované a mali byť dožiadané v rámci administratívneho
overovania, ak sa v rámci odborného hodnotenia zistí, že MAS opomenul v tejto fáze dožiadať
kompletné informácie/dokumenty. MAS určí v prípade takéhoto postupu primeranú lehotu na
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doplnenie údajov, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, pričom súčasťou výzvy je aj
informácia o tom, že nepredloženie dokumentov vôbec, resp. v prípade doručenia
požadovaných náležitostí po stanovenom termíne, resp. ak aj po doplnení chýbajúcich
náležitostí sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoPr a nie je možné konštatovať
splnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku, bude uvedené viesť k neschváleniu
ŽoPr. 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
obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného hodnotenia a súčet
dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. Ku každému hodnotiacemu kritériu je zároveň
uvedený komentár odborných hodnotiteľov, ktorý predstavuje slovný popis dôvodov
vyhodnotenia daného hodnotiaceho kritéria a počtu pridelených bodov. 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 je oprávnená vyzvať odborných hodnotiteľov na
dopracovanie alebo bližší popis dôvodov nesplnenia kritérií odborného hodnotenia v prípade,
ak odovzdaný hodnotiaci hárok neumožňuje MAS vypracovať dostatočne jasné a presné
odôvodnenie pre neschválenie ŽoPr.
c) postupy výberu ŽoPr
Výberová komisia v súlade s kapitolou 6.1.4.3 overí výsledky administratívnej kontroly ŽoPr
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 Dolné Považie povinne predloží na RO pre IROP
do 45 pracovných dní od termínu uvedeného vo výzve. Protokol o výbere ŽoPr MAS podpisuje
štatutárny orgán MAS a osoby, podieľajúci sa na schvaľovaní ŽoPr na MAS. Dokumenty
doložené do Protokolu musia byť originály, pričom Protokol musí obsahovať výstupy z
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administratívneho overovania, odborného hodnotenia ako aj výberu ŽoPr. Vzor protokolu s
minimálnymi obsahovými náležotosťami vydá RO pre IROP.
5.2. Akčný plán
Tabuľka č. 45 A Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 1.1.1: Podpora poľnohospodárskeho podnikania
Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia1

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení prijímatelia

1

PRV 4.1
Primárna fokusová oblasť: 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna FO predominantná:
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
2B) Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia
poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny
5C) Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších
produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky;
Cieľom je podporiť konkurencieschopnosť a výkonnosť poľnohospodárskych podnikov.
Prostredníctvom Fondu EPFRV budú podporené poľnohospodárske podniky dotáciami na
obnovu, rekonštrukciu a rozšírenie poľnohospodárskych prevádzok (budov a stavieb),
spracovateľských prevádzok. Budú podporované investície do rozšírenia rastlinnej
a živočíšnej výroby, ktoré povedú k zníženiu výrobných nákladov, k modernizácii, k
vyššej efektívnosti.
Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí je prepojený s riešením zamestnanosti na
vidieku. Vidieckú zamestnanosť v území MAS charakterizuje pokles zamestnanosti,
dlhodobá nezamestnanosť, nezamestnávanie starších pracovníkov a príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít. Dôležitú úlohu pri rozvoji vidieka majú
podnikateľské subjekty vo vidieckych oblastiach. Na udržanie zamestnanosti na vidieku je
potrebné zastaviť trend znižovania počtu pracovných príležitostí v poľnohospodárstve.
Potreba- Podpora malých podnikov, vytvorenia SZČO a nových a fungujúcich
poľnohospodárskych subjektov – bude naplnená s týmto opatrením.
Podporované aktivity:
• investície v živočíšnej a rastlinnej výrobe, ktoré povedú k zníženiu výrobných nákladov,
k modernizácii, k vyššej efektívnosti;
• podpora stavebných a technologických investícií do podnikov pôsobiacich v
poľnohospodársko - potravinárskych odvetviach; určené pre stáda a chovateľské
zariadenia, skladovacie kapacity pre produkty rastlinnej výroby, krmivá, podstielky;
• projekty zamerané na efektívnosť výroby;
Oprávnenými činnosťami sú:
investície do hmotného a nehmotného majetku, t.j. do výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie objektov určených pre poľnohospodársku prvovýrobu
investície do obstarania technického a technologického vybavenia
investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít
a pozberovej úpravy a odbytu
investície do technológií určených na znižovanie emisií skleníkových plynov
Mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach, t.j. fyzické a právnické osoby:
 podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby
 obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení; obcí
a ich združení; Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR
považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
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Intenzita pomoci 2

Oprávnené výdavky

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry)

Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
50 %
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:
o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov;
o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva;
o 20 % v prípade kolektívnych (združených) investícií;
o 20 % v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP;
o 20 % v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami.
 investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na
zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku
spojené s opisom činností
 investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj
počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv
a ochranných známok);
 investície do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z druhej ruky vrátane
jeho lízingu, ale len v prípade, že žiadateľom o NFP je mladý farmár
Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)
nariadenia EPFRV.
10 000,00 – 100 000,00
Región3

Spolu

EÚ

ŠR

iné

VZ

200 000,00

75 000,00

25 000,00

100 000,00

200 000,00

75 000,00

25 000,00

100 000,00

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií4

-

Projekty bude vyberať MAS Dolné Považie na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií
(bodovacieho systému), t.j. projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle
bodovacích kritérií za jednotlivé oblasti a vytvorí sa hranica finančných možností za
jednotlivé oblasti (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých zoradených projektov
s finančnou alokáciou). Rozlišovacie kritériá vychádzajú z hodnotiacich (bodovacích
kritérií) nasledovne:

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
3
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
4
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
2
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1. Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich
s projektom,
2. Kvalita projektu
3. Projekt je inovatívny – je zameraný na činnosť, doteraz neprítomnú na území MAS
Dolné Považie
Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu aby sa zamedzilo schváleniu
vyslovene zlých projektov je 60.
Povinné prílohy
stanovené MAS5

Nie sú stanovené.

4.1.

Celkové verejné
výdavky

EUR

N/A

Celková
cieľová
hodnota
100 000,00

4.1.

Počet podporených
poľnohospodárskych
podnikov/príjemcov
(celkom)
Počet vytvorených
pracovných miest

počet

N/A

2

počet

N/A

2

Kód/ID

Merateľné ukazovatele
projektu

4.1.
Indikatívny
harmonogram výziev

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

v zmysle schváleného harmonogramu výziev

Tabuľka č. 45 B Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 2.1.1. Podpora na obnovu a zachovanie prírodného prostredia a vodných plôch
Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia6
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

PRV 7.5
Primárna fokusová oblasť: 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je podporiť zachovanie biodiverzity, zachovanie vody v krajine.

Zdôvodnenie výberu

Na základe realizovaných stretnutí sa dá konštatovať, že sa zvýšili požiadavky občanov
na ekologický a estetický vzhľad krajiny a životného prostredia. Starostlivosťou o krajinu
a osvetou obyvateľov chceme dosiahnuť zachovanie charakteristických a
reprezentatívnych prvkov krajiny. V dôsledku ľudskej činnosti ubúdajú druhy rastlín a
živočíchov a odolnosť a produkcia ekosystémov sa znižuje. Strata biodiverzity je
globálnym problémom. Aj preto je potrebné zaviesť opatrenia na ochranu biodiverzity.
Revitalizáciou prírodného prostredia sa tiež vytvoria lákavé miesta pre turistov.
Vytvorením turistických náučných chodníkov sa zvýši environmentálne povedomie
občanov. Infraštruktúra pre rekreáciu má za úlohu nielen osloviť domácich obyvateľov,
ale aj pritiahnutie turistov. Potreba revitalizácie verejných priestranstiev a vodných
zdrojov – bude naplnená strategickým cieľom „Posilnenie biodiverzity revitalizáciou
prírodného prostredia“

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
6
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
5
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Rozsah a oprávnené
činnosti

Podporované aktivity:
 revitalizácia vodných tokov, mŕtvych a slepých ramien Váhu
 revitalizácia prírodného prostredia
 odstránenie inváznych druhov rastlín
 vytvorenie turistických, náučných chodníkov
 výsadba zelene
 osadenie drobnej architektúry

Oprávnení prijímatelia

Občianske združenia

Intenzita pomoci 7

90 % z oprávnených výdavkov


Oprávnené výdavky

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými
činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov
zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich
začlenenie do zelenej infraštruktúry
Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)
nariadenia EPFRV.
5 000,00 – 20 000,00
Región8

Spolu

EÚ

ŠR

iné

VZ

66 000,00

45 000,00

15 000,00

6 000,00

-

66 000,00

45 000,00

15 000,00

6 000,00

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu

Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií9

Projekty bude vyberať MAS Dolné Považie na základe uplatnenia
hodnotiacich kritérií (bodovacieho systému), t.j. projekty sa zoradia podľa
počtu dosiahnutých bodov v zmysle bodovacích kritérií za jednotlivé oblasti
a vytvorí sa hranica finančných možností za jednotlivé oblasti (posúdi sa
súčet finančných požiadaviek všetkých zoradených projektov s finančnou
alokáciou).
Rozlišovacie kritériá vychádzajú z hodnotiacich (bodovacích kritérií)
nasledovne:

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
8
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
9
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
7
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1. Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest
súvisiacich s projektom,
2. Kvalita projektu
3. Obec alebo združenie ešte nemá schválený žiadny projekt v rámci
podopatrení 7.2, 7.4 a 7.5 PRV SR 2014-2020 alebo v rámci súbežne
vyhlásených výziev nepodalo viac žiadostí o NFP v rámci týchto opatrení.
Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu aby sa zamedzilo
schváleniu vyslovene zlých projektov je 60.

Povinné prílohy
stanovené MAS10

Nie sú stanovené.

7.5.

Celkové verejné
výdavky

EUR

N/A

Celková
cieľová
hodnota
60 000,00

7.5.

Počet podporených
subjektov

počet

N/A

3

Kód/ID
Merateľné ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram výziev

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

v zmysle schváleného harmonogramu výziev

Tabuľka č. 45 C Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 2.2.1.Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti
Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia11

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

PRV 6.4
Primárna fokusová oblasť: 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna FO predominantná
6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania
pracovných miest
5C) Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších
produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky;
Cieľom opatrenia sú investície spojené s diverzifikáciou poľnohospodárskych podnikov
smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, najmä k cestovnému ruchu. V rámci
stratégie CLLD bude oprávnená Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným
ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné
činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie
konferenčných priestorov.
Podnikateľské aktivity na území MAS Dolné Považie je značne jednostranné , čo môže
viesť obmedzeniam v ďalšej rozvoji územia. Preto účastníci prípravy stratégie vyjadrili
potrebu aj vôlu diverzifikácie činnosti podnikov. Jedná sa najmä o diverzifikáciu smerom
k vidieckemu cestovnému ruchu. Územie MAS Dolné Považie je bohaté na kultúrnohistorické pamiatky a kultúrne podujatia (reginálne aj medzinárodné), čo vytvára základ
pre rozvoj vidieckeho turizmu. Toto opatrenie napĺňa identifikovanú potrebu: - Potreby Podpora malých podnikov, vytvorenia SZČO a nových a fungujúcich poľnohospodárskych
subjektov – Efektívnejšie využitie potenciálu územia k rozvoji udržateľného CR - budú

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
11
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
10
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naplnené strategickým cieľom „Podpora rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu“
a týmto opatrením.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 12

Oprávnené činnosti:
Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s
kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na
rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
Mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach, t.j. fyzické a právnické osoby:
 podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby
 obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení; obcí
a ich združení; Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR
považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním
 podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry)
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky:
45%


Oprávnené výdavky

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s oprávnenými
činnosťami v rámci tohto podopatrenia
Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)
nariadenia EPFRV.
10 000,00 – 30 000,00
Región13

Spolu

EÚ

ŠR

iné

VZ

136 374,19

46 026,14

15 342,05

75 006,00

-

136 374,19

46 026,14

15 342,05

75 006,00

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu

Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií14

Projekty bude vyberať MAS Dolné Považie na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií
(bodovacieho systému), t.j. projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle
bodovacích kritérií za jednotlivé oblasti a vytvorí sa hranica finančných možností za
jednotlivé oblasti (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých zoradených projektov
s finančnou alokáciou).
Rozlišovacie kritériá vychádzajú z hodnotiacich (bodovacích kritérií) nasledovne:
1. Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich
s projektom,

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
13
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
14
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
12
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2. Kvalita projektu
3. Projekt je inovatívny – je zameraný na činnosť, doteraz neprítomnú na území MAS
Dolné Považie
Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu aby sa zamedzilo schváleniu
vyslovene zlých projektov je 60.
Povinné prílohy
stanovené MAS15

Nie sú stanovené.

Merateľné ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram výziev

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

6.4

Počet podporených
poľnohospodárskych
podnikov/príjemcov
(celkom)

počet

0

2

6.4

Celkové investície
(verejné + súkromné)

EUR

0

136 374,19

6.4

Celkové verejné
výdavky

EUR

0

61 368,19

Kód/ID

v zmysle schváleného harmonogramu výziev

Tabuľka č. 45 D Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 2.2.3. Podpora obnovy / zachovanie tradícií a tradičnej produkcie
Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia16
Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

7.4
Primárna fokusová oblasť:
6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna FO predominantná:
6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Cieľom opatrenia je obnova a zachovanie tradícií a tradičnej produkcie, budovanie tržníc,
predaj z dvora, a kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie v autentickej podobe, ktoré sú
objektom záujmu turistov popri návšteve kultúrnych podujatí. Kultúrne zariadenia, ako
múzeá a galérie, sú obvykle situované v historicky najhodnotnejších objektoch a môžu sa
po adaptácii využívať nielen pre potreby obyvateľov komunity, ale i pre poskytovanie
služieb pre turistov ako atraktívna forma ubytovacích a stravovacích zariadení.
Auditu zdrojov poukázal aj na skutočnosť, že z obcí za prácou odchádza až 60%
ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo negatívne vplýva na rozvoj vidieka. Práve preto
stratégia venuje pozornosť aj vytváraniu podmienok pre rozvoj mikro-, malých a stredných
podnikov, ktoré svojou činnosťou podporujú ekonomický rozvoj úzmia a vytvoria
pracovné miesta v obciach, čo pozitívne ovplivnuje rozvoj miestneho hospodárstva.
Rozvoj podnikania môžu podporiť aj obce s prípravou a poskytnutím vhodných priestorov
pre podnikateľov. Obce budú zrekonštruovať nevyužívané budovy a budovať tržníce pre
predaj produktov.
Potreby Organizovanie spoločenských kultúrnych a športových podujatí – Efektívnejšie
využitie potenciálu územia k rozvoji udržateľného CR - Revitalizácia verejných
priestranstiev a vodných zdrojov budú naplnené strategickým cieľom „Podpora rozvoja
vidieckeho turizmu a agroturizmu“

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
16
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
15
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Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci 17

Oprávnené činnosti:
 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania –
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť,
výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov
Obce vo vidieckych oblastiach, Združenie obcí

100 % z celkových oprávnených výdavkov


Oprávnené výdavky

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými
činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov
zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich
začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s
investíciami do využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície
súčasťou iných investícií v rámci operácie;
Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)
nariadenia EPFRV.
10 000,00 – 37 537,00
Región18

Spolu

EÚ

ŠR

iné

VZ

37 537,00

28 152,75

9 384,25

-

-

37 537,00

28 152,75

9 384,25

-

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu

Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií19

Projekty bude vyberať MAS Dolné Považie na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií
(bodovacieho systému), t.j. projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle
bodovacích kritérií za jednotlivé oblasti a vytvorí sa hranica finančných možností za
jednotlivé oblasti (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých zoradených projektov
s finančnou alokáciou).
Rozlišovacie kritériá vychádzajú z hodnotiacich (bodovacích kritérií) nasledovne:
1. Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich
s projektom,
2. Kvalita projektu

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
18
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
19
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
17
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3. Projekt je inovatívny – je zameraný na činnosť, doteraz neprítomnú na území MAS
Dolné Považie
Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu aby sa zamedzilo schváleniu
vyslovene zlých projektov je 60.
Povinné prílohy
stanovené MAS20

Nie sú stanovené.
Kód/ID

Merateľné ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram výziev

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

7.4

Počet podporených
činností/operácií

počet

0

1

7.4

Celkové verejné
výdavky

EUR

0

37537,00

v zmysle schváleného harmonogramu výziev

Tabuľka č. 45 E Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 3.1.1. Bezpečná doprava a kvalitné miestne komunikácie a verejné
Názov opatrenia
priestranstvá
Priradenie kódu
opatrenia21

7.2

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

Primárna fokusová oblasť:
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna FO predominantná:
6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je zlepšenie kvality a dobudovanie miestnych komunikácií a chodníkov

Zdôvodnenie výberu

Obecné analýzy, kde sa zvýšil počet obyvateľov, poukazovali na potrebu prispôsobenia
technickej infraštruktúry k novej situácii, výstavbe, preto je potrebná rekonštrukcia a
výstavba ciest a chodníkov, rekonštrukcia verejných priestranstiev a budovanie a
rekonštrukcia autobusových zastávok.
Potreby Zvýšenie bezpečnosti peších a cestujúcich, Obnova a dobudovanie miestnych
komunikácií a chodníkov budú naplnené špecifickým cieľom „Zvýšenie bezpečnosti
chodcov a cestujúcich“ a s týmto opatrením.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Podporované aktivity:
• Rekonštrukcie a budovania ciest, miestnych komunikácií a chodníkov, rozšírenie
parkovacích plôch.
• zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí,
parkov, verejnej zelene

Oprávnení prijímatelia

Obce vo vidieckych oblastiach, Združenie obcí

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
21
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
20
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Intenzita pomoci 22

100 % z celkových oprávnených výdavkov


Oprávnené výdavky

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými
činnosťami v rámci tohto podopatrenia.
Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)
nariadenia EPFRV.

10 000,00 – 37 537,00
Región23

Spolu

EÚ

ŠR

iné

VZ

175 148,00

131 361,00

43 787,00

-

-

175 148,00

131 361,00

43 787,00

-

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu
Projekty bude vyberať MAS Dolné Považie na základe uplatnenia
hodnotiacich kritérií (bodovacieho systému), t.j. projekty sa zoradia podľa
počtu dosiahnutých bodov v zmysle bodovacích kritérií za jednotlivé oblasti
a vytvorí sa hranica finančných možností za jednotlivé oblasti (posúdi sa
súčet finančných požiadaviek všetkých zoradených projektov s finančnou
alokáciou).
Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií24

Rozlišovacie kritériá vychádzajú z hodnotiacich (bodovacích kritérií)
nasledovne:
1. Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest
súvisiacich s projektom,
2. Kvalita projektu
3. Obec alebo združenie ešte nemá schválený žiadny projekt v rámci
podopatrení 7.2, 7.4 a 7.5 PRV SR 2014-2020 alebo v rámci súbežne
vyhlásených výziev nepodalo viac žiadostí o NFP v rámci týchto opatrení.
Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu aby sa zamedzilo
schváleniu vyslovene zlých projektov je 60.

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
23
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
24
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
22
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Povinné prílohy
stanovené MAS25

Nie sú stanovené.
Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

7.2

Počet obyvateľov,
ktorí majú prospech
zo zlepšenia
služieb/infraštruktúry
(IT alebo iných) Počet obyvateľov za
obce/združenia obcí
v rámci
realizovaných
projektov (jedinečné,
tzn vylúčené sú
viacnásobne úspešné
obce) - za
podopatrenia 7.2,
7.4, 7.5, 7.6

počet

0

7.2

Celkové verejné
výdavky

EUR

0

Kód/ID

Merateľné ukazovatele
projektu

Indikatívny
harmonogram výziev

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

13100

175 148,00

v zmysle schváleného harmonogramu výziev

Tabuľka č. 45 F Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 4.2.1: Zabezpečenie informovanosti obyvateľov územia
Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia26

19.4

Priradenie k fokusovej
oblasti PRV/ŠC IROP

6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

Cieľom oprávnenej aktivity je vykonávanie činností súvisiacich s animáciou v rámci
implementácie Stratégie CLLD. Animáciu bude vykonávať kancelária MAS. Aktivita
napĺňa špecifický cieľ Špecifický cieľ 4.2
MAS financuje aktivity súvisiace s animáciou MAS v súvislosti s oživovaním stratégie
miestneho rozvoja, t.j. propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území MAS fina
ncovaných z PRV SR.
Oprávnené činnosti (v súlade s PRV SR):
 vypracovania a aktualizácia stratégie CLLD
 propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,
vydávanie vlastného časopisu MAS týkajúce sa implementácie stratégie
 seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS, ďalších aktérov
ako aj potenciálnych prijímateľov, zamerané na ich rozširovanie vedomostí
a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD, príprave projektov a s tým spojených
prác

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
26
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
25
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Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci 27

Oprávnené výdavky

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Miestna akčná skupina

100 % z celkových oprávnených výdavkov
Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD:
 propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
 výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie,
workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich
rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým
spojených prác;
 vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a
zručností pri príprave projektov.
Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)
nariadenia EPFRV.

Max. 28 500,00
Región28

Spolu

EÚ

ŠR

iné

VZ

28 500,00

21 375,00

7 125,00

-

-

28 500,00

21 375,00

7 125,00

-

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií29

v súlade s PRV

Povinné prílohy
stanovené MAS30

Nie sú stanovené.

Merateľné ukazovatele
projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
28
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
29
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
30
MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
27
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Celkové verejné
výdavky (v EUR)

19.4

Indikatívny
harmonogram výziev

19.4

28 500,00

September 2017

Tabuľka č. 45 G Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 4.1.1: Zabezpečenie chodu MAS a riadenia stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia31
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV/ŠC IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácií
Cieľom oprávnenej aktivity je zabezpečenie chodu miestnej akčnej skupiny Dolné
Považie. Jedná sa o chod kancelárie MAS Dolné Považie a ďalšie oprávnené
činnosti. Aktivita napĺňa špecifický cieľ Špecifický cieľ 5.2 Chod MAS.
Financovanie chodu MAS je dôležitou súčasťou implementácie stratégie CLLD.
Jedná sa o nasledovné položky:
a) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné,
poistenie),
b) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie,
semináre, workshopy a pod.), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní
stratégie CLLD
c) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na
stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí,
ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych
sieťach MAS,
d) finančné náklady (napr. bankové poplatky),
e) náklady vynaložené na monitorovanie a hodnotenie stratégií CLLD (na
úrovni MAS).
Oprávnené činnosti:
- chod MAS
- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS
- publicita a sieťovanie
- monitorovanie, hodnotenie a aktualizácia stratégie CLLD

Oprávnení
prijímatelia

Miestna akčná skupina

Intenzita pomoci 32

95% z celkových oprávnených výdavkov (5% vlastné zdroje)


Oprávnené výdavky



personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné,
poistenie)
vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie,
semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov
projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
31
32

125



náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na
stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí,
ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych
sieťach MAS
 finančné náklady (napr. bankové poplatky)
náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégie CLLD
(na úrovni MAS)
Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Max. 59 170,00/ rok
Región33

EÚ

Spolu

ŠR

iné

VZ

169 575,00

161 500,00

8 075,00

-

169 575,00

161 500,00

8 075,00

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné
zásady výberu
operácií34
Povinné prílohy
stanovené MAS35

v súlade s IROP

Nie sú stanovené.
Kód/ID

Merateľné
ukazovatele projektu
5.1.1
Indikatívny
harmonogram výziev

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počet podporených
MAS

počet

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

0

1

September 2017

Tabuľka č. 45 I Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 1.1.2: Podpora existujúcich mikro- a malých podnikov a SZČO
Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia36
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV/ŠC IROP

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácií

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
35
MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
36
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
33
34
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Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

Cieľom opatrenia je podporiť existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb. Cieľom oprávnenej aktivity je zvýšenie zamestnanosti
na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Tento cieľ bude v rámci
stratégie CLLD napĺňaný špecifickým cieľom 1.1. Zameranie týchto podnikov
prispeje k rozvoju miestneho hospodárstva. Potreba tvorby pracovných miest na
vidieku, v území MAS Dolné Považie a rozvoj kapacity podnikov sa priamo
nachádzajú vo SWOT analýze.
Vďaka výberu tohto opatrenia sa vytvoria nové pracovné miesta a nové služby.
Vidieckú zamestnanosť v území MAS charakterizuje pokles zamestnanosti,
dlhodobá nezamestnanosť, nezamestnávanie starších pracovníkov a príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít. Dôležitú úlohu pri rozvoji vidieka majú
podnikateľské subjekty vo vidieckych oblastiach. Na niektorých častiach územia
MAS majú nízke zastúpenie podnikateľské subjekty, čo vedie k tomu, že vidiecke
obyvateľstvo nemá dostupné niektoré základné a komfortné služby a taktiež je
málo miestnych pracovných príležitostí. Podpora z IROP, orientovaná na trh práce
v miestnom kontexte, sa sústredí na rozvoj a rast udržateľných pracovných miest
bez ohľadu na sektor alebo odvetvie, vrátane oblasti zelených technológií.
Potreba- Podpora malých podnikov, vytvorenia SZČO a nových a fungujúcich
poľnohospodárskych subjektov – bude naplnená strategickým cieľom „Podpora
existujúcich podnikov“a s týmto opatrením.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení
prijímatelia

Intenzita pomoci 37

Oprávnené výdavky

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Podporované aktivity
 Obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
 Nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej
technológie alebo s poskytovaním nových služieb
 Podpora marketingových aktivít
 Podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov
Samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými
prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH
Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými
prijímateľmi z OP RH
90 % z celkových oprávnených výdavkov, 10 % vlastné zdroje / de minimis 55
% z celkových oprávnených výdavkov, 45% vlastné zdroje
 investície do hmotného majetku, vrátane obstarania technológií, IKT
a softvéru
 rekonštrukcia/obnova existujúcich priestorov pre umiestnenie technológií,
či poskytovanie služieb
 výdavky na marketingové aktivity
 podpora sieťovania
10 000,00 – 50 000,00
Región

Spolu

EÚ

ŠR

Iné

VZ

Finančný plán
MR

251 450,00

138 572,00

-

112 878,00

-

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
37
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VR
Spolu

251 450,00

138 572,00

-

112 878,00

-

Princípy pre
stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné
zásady výberu
operácií38

Hlavné zásady výberu operácií:
 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
pracovných miest. 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).

Povinné prílohy
stanovené MAS39

Nie sú stanovené.
Kód/ID

Merateľné
ukazovatele projektu

CO08

CO01
Indikatívny
harmonogram výziev

Názov/Ukazovateľ
Nárast
zamestnanosti
v podporovaných
podnikoch
Počet podnikov,
ktorým sa
poskytuje podpora

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota
2

FTE

0

počet

0

2

August 2018

Tabuľka č. 45 J Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 1.2.1.: Podpora nových, začínajúcich podnikov a SZČO
Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia40
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV/ŠC IROP

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Cieľom opatrenia je podporiť vznik mikro a malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb.
Cieľom oprávnenej aktivity je zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni
podporou podnikania a inovácií. Tento cieľ bude v rámci stratégie CLLD
napĺňaný špecifickým cieľom 1.1. Zameranie týchto podnikov prispeje k rozvoju
miestneho hospodárstva. Potreba tvorby pracovných miest na vidieku, v území
MAS Dolné Považie a rozvoj kapacity podnikov sa priamo nachádzajú vo SWOT
analýze.
Vzhľadom na pomerne veľkú nezamestnanosť je pochopiteľné, že sa budú hľadať
všetky možné spôsoby pre podporu lokálneho podnikania a tvorbu nových
pracovných miest. Ponúka sa možnosť využitia tradičných remesiel, sociálneho

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
40
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
38
39
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Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení
prijímatelia

Intenzita pomoci 41

podnikania, priestor poskytuje aj oblasť rozvoja vidieckeho cestovného ruchu,
prirodzený by mal byť návrat k poľnohospodárstva. Na niektorých častiach územia
MAS majú nízke zastúpenie podnikateľské subjekty, čo vedie k tomu, že vidiecke
obyvateľstvo nemá dostupné niektoré základné a komfortné služby a taktiež je
málo miestnych pracovných príležitostí. Vďaka výberu tohto opatrenia sa vytvoria
nové pracovné miesta a nové služby. Predpokladanými realizátormi budú
podnikateľské subjekty - mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach,
poľnohospodári.
Potreba- Podpora malých podnikov, vytvorenia SZČO a nových a fungujúcich
poľnohospodárskych subjektov – bude naplnená strategickým cieľom „Podpora
existujúcich podnikov“
Podporované aktivity
 Obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
 Nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej
technológie alebo s poskytovaním nových služieb
 Podpora marketingových aktivít
 Podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov
Samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými
prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH
Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými
prijímateľmi z OP RH
de minimis 55 % z celkových oprávnených výdavkov, 45% vlastné zdroje


Oprávnené výdavky





Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

investície do hmotného majetku, vrátane obstarania technológií, IKT
a softvéru
rekonštrukcia/obnova existujúcich priestorov pre umiestnenie technológií,
či poskytovanie služieb
výdavky na marketingové aktivity
podpora sieťovania

5 000,00 – 20 000,00
Región

Spolu

EÚ

ŠR

Iné

VZ

-

MR

90 910,00

50 000,00

-

40 910,00

90 910,00

50 000,00

-

40 910,00

Finančný plán
VR
-

Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné
zásady výberu
operácií42

Hlavné zásady výberu operácií:
 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
pracovných miest. V prípade, že projekt vytvorí pracovné miesta, bude
zvýhodnený v závislosti od počtu vytvorených pracovných miest.

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
42
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
41
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Povinné prílohy
stanovené MAS43

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).

Nie sú stanovené.
Kód/ID

Merateľné
ukazovatele projektu

CO08

CO01
Indikatívny
harmonogram výziev

Názov/Ukazovateľ
Nárast
zamestnanosti
v podporovaných
podnikoch
Počet podnikov,
ktorým sa
poskytuje podpora

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota
3

FTE

0
3

počet

0

August 2018

Tabuľka č. 45 K Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 3.1.1. Bezpečná doprava a kvalitné miestne komunikácie a verejné
Názov opatrenia
priestranstvá
Priradenie kódu
opatrenia44
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV/ŠC IROP

5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti
Oprávnení
prijímatelia

Pre zlepšenie dostupnosti občanov k službám, ako aj pre zvýšenie bezpečnosti
a zníženie negatívnych externalít z dopravy je potrebné rozvíjať dopravnú
infraštruktúru. Jedná sa tak o výstavbu nových, ako aj rekonštrukciu existujúcich
zastávok. Vďaka tomu sa uľahčí prístup ľudí do práce, k verejnej doprave,
k verejným službám. Dostupnosť služieb je dôležitým faktorom aj z hľadiska
rozvoja cyklotrás. Priamy prístup k verejnej doprave, k verejným službám je
dôležitý a bicykel je formou, ako dostupnosť urobiť ekologickou. Špecifický cieľ
2.2 nadväzuje na identifikovanú potrebu: Zlepšenie dopravnej situácie a
revitalizácia dopravnej infraštruktúry. Zlý stav dopravnej infraštruktúry je aj
podnetom vychádzajúcim zo SWOT analýzy. Potreby Vybudovania autobusových
zastávok, Zvýšenie bezpečnosti peších a cestujúcich, Obnova a dobudovanie
miestnych komunikácií a chodníkov budú naplnené špecifickým cieľom „Zvýšenie
bezpečnosti chodcov a cestujúcich“a s týmto opatrením.
Oprávnené činnosti:
 výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na
linkách prepájajúcich obec s mestom
Obce vo vidieckych oblastiach, Združenie obcí

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
44
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
43
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Intenzita pomoci 45

Oprávnené výdavky
Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

95% z celkových oprávnených výdavkov, (5% vlastné zdroje)




investície do hmotného majetku a nehmotného majetku
rekonštrukcia/obnova existujúcich zastávok a staníc verejnej dopravy
zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás vrátane investícií do
doplnkovej infraštruktúry

10 000,00 – 43 746,00
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

45 934,00

43 746,00

-

2 188,00

-

45 934,00

43 746,00

-

2 188,00

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné
zásady výberu
operácií46
Povinné prílohy
stanovené MAS47

V súlade s IROP

Nie sú stanovené.
O0158

Merateľné
ukazovatele projektu

R0110

5.1.2
Indikatívny
harmonogram výziev

Počet nových
služieb a prvkov
verejnej
infraštruktúry
Vidiecka a mestská populácia so
zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám
Počet
zrekonštruovaných
zastávok a staníc
verejnej dopravy

počet

0

1

počet

0

3300

počet

0

1

Február 2018

Tabuľka č. 45 L Opatrenie stratégie CLLD

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
46
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
47
MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
45
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Názov opatrenia
Priradenie kódu
opatrenia48
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV/ŠC IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnení
prijímatelia
Intenzita pomoci 49

Opatrenie 3.2.1 Rozšírenie a vytvorenie dostatočných kapacít a služieb sociálnej
a zdravotnej starostlivosti

5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Cieľom opatrenia je reagovanie na potrebu nedostatočnej kapacity sociálnych a
zdravotných zariadení na území MAS.
Z výročných správ sociálnych a zdravotníckych zariadení a z vyhodnotenia
prieskumu verejnej mienky sa ukázala skutočnosť potreby zvýšenia a rozšírenia
kapacity týchto zariadení. Cieľom opatrenia je reagovanie na potrebu
nedostatočnej kapacity komunitných, sociálnych a zdravotných zariadení na území
MAS. Väčšie obce MAS Dolné Považie disponujú sociálnymi zariadeniami s
obmedzenou kapacitou, čo nespĺňa potreby územia a preto je potrebné rozširovať
kapacity zariadení a rozšíriť služby sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Zároveň
v území neexistujú sociálne služby s dennou starostlivosťou. Práve dopyt po
týchto službách zo strany občanov sa stal podnetom pre zaradenie do priorít
stratégie CLLD. Počet čiastočne, či úplne sociálne odkázaných občanov bude
z roka na rok neustále rásť a preto je dôležité vytvoriť im priestor pre umiestnenie
a dostatočné služby. V nadväznosti na SWOT analýzu a identifikovanú potrebu:
Rozvoj zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry je tento cieľ reálne dosiahnuteľný.
Potreba rozšírenia kapacít sociálnej a zdravotnej starostlivosti bude naplnená
špecifickým cieľom „Rozšírenie a vytvorenie dostatočných kapacít a služieb
sociálnej a zdravotnej starostlivosti „
Oprávnené činnosti:
 zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane
materiálno-technického vybavenia
 zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
 rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
 infraštruktúra komunitných centier
 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane
vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a
orientácie
Obce
Občianske združenia
Neziskové organizácie
Cirkevné organizácie
95% z celkových oprávnených výdavkov, (5% vlastné zdroje)



Oprávnené výdavky





investície do hmotného majetku a nehmotného majetku
rekonštrukcia/obnova existujúcich zariadení pre komunitné sociálne
služby
materiálno-technologické vybavenie
zvýšenie kapacity komunitných sociálnych služieb rozšírením objektov
investície do infraštruktúry

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
48
49
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Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

10 000,00 – 43 746,00
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

110 767,00

105 492,00

-

5 275,00

-

110 767,00

105 492,00

-

5 275,00

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné
zásady výberu
operácií50
Povinné prílohy
stanovené MAS51

V súlade s IROP

Nie sú stanovené.
O0158

Merateľné
ukazovatele projektu
5.1.2
Indikatívny
harmonogram výziev

Počet nových
služieb a prvkov
verejnej
infraštruktúry

počet

0

Počet
zrekonštruovaných
objektov sociálnej
starostlivosti

počet

0

4

1

Február 2018

Tabuľka č. 45 M Opatrenie stratégie CLLD
Opatrenie 3.3.1 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolskej a školskej
Názov opatrenia
infraštruktúry
Priradenie kódu
opatrenia52
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV/ŠC IROP

5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je zvýšenie kapacity zariadení pre predškolské
vzdelávanie. Cieľom je tiež podpora odborného vzdelávania na
základných školách.

Zdôvodnenie výberu

Analýzy ukázali, že vo viacerých obciach je kapacita materských škôl
nedostatočná. Podpora bude v provom rade smerovaná najmä do vnútorného

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
52
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
50
51
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Rozsah a oprávnené
činnosti

vybavenia materských škôl a zlepšovania podmienok zaškoľovania detí v
predškolskom veku s využívaním interaktívnych vzdelávacích metód, z
dodatočnej alokácie budú podporené aj projekty, ktorých cieľom je rozšírenie
kapacít MŠ. Menšia podpora bude smerovať do skvalitnenia vybavenia ZŠ, najmä
na dedinách, prvkami interaktívneho vzdelávania na úrovni odborných predmetov
a vybavenia odborných učební. Dôvody výberu: naplnenosť MŠ, nedostatok
finančných prostriedkov pre ZŠ - chýba základné vybavenie škôl,
Rozsah a oprávnené činnosti:
 vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových
učební ZŠ ,
 skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.

Oprávnení
prijímatelia

Obce, združenie obcí, Občianske združenia

Intenzita pomoci 53

95% z celkových oprávnených výdavkov, (5% vlastné zdroje)

Oprávnené výdavky

Pre činnosť: vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií,
jazykových učební ZŠ
 investície do dlhodobého hmotného (nevyhnutné stavebno-technické
úpravy súvisiace s vytvorením priestorov pre potreby učební a knižníc v
rámci existujúcich priestorov ZŠ) a nehmotného majetku
 materiálno-technologické vybavenie
Pre činnosť: skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
 investície do hmotného majetku a nehmotného majetku
 rekonštrukcia/obnova existujúcich zariadení MŠ
 materiálno-technologické vybavenie
 zvýšenie kapacity MŠ rozšírením objektov
 investície do infraštruktúry

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

1 000,00 – 6300,00
Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Iné

33536,02

31939,02

-

1597,00

-

33536,02

31939,02

-

1597,00

-

MR
Finančný plán
VR
Spolu
Princípy pre
stanovenie
výberových a
hodnotiacich
kritérií/Hlavné
zásady výberu
operácií54

V súlade s IROP

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
54
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
53
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Povinné prílohy
stanovené MAS55

Nie sú stanovené
5.1.2

Merateľné
ukazovatele projektu

Indikatívny
harmonogram výziev

R0110

Počet projektov
v oblasti
vzdelávania
Vidiecka a mestská populácia so
zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám

počet

0

5

počet

0

13100

Február 2018

Tabuľka č. 46.A: Opatrenie PRV - akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu
Opatrenie 1.1.1: Podpora poľnohospodárskeho podnikania / PRV 4.2
Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

Rozsah a oprávnené
činnosti

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
2B) Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia
poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny
Oprávnené činnosti:
investície súvisiace s uvádzaním poľnohospodárskych a potravinárskych produktov
na trh (vrátane marketingu);obstaranie strojov, nástrojov pre spracovanie
poľnohospodárskych produktov, finálnu úpravu, balenie, značenie;zlepšenie kvality
vyrábaných produktov; investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov
a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v
rámci areálu daného podniku.atď.
Región56
MR

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

580 000,00

290 000,00

290 000,00

580 000,00

290 000,00

290 000,00

Finančný plán
VR

Spolu

Názov opatrenia

Opatrenie 1.2.1.: Podpora nových, začínajúcich podnikov a SZČO / PRV 6.1

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

2B) Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia
poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnené činnosti:
pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
56
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
55
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Región57
MR

Spolu

EÚ a ŠR

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

VZ

Finančný plán
VR

Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie 1.3.1: Organizovanie informačných podujatí pre poľnohospodárov / PRV
1.2
1A) Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych
oblastiach
1C) Podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania v odvetviach
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Oprávnené činnosti:
Podpora vzdelávania osôb hospodáriacich na poľnohospodárskej alebo lesníckej pôde,
v potravinárstve, Podpora celoživotného odborného vzdelávania, Zlepšenie
výkonnosti podnikov a ich zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, Diverzifikácia
poľnohospodárskych činností, udržateľné a efektívne poľnohospodárske,
potravinárske a lesné hospodárenie, krátke dodávateľské reťazce, ochrana vody, pôdy,
nové metódy a postupy vo výrobe, atď.
Región58
MR

Spolu

EÚ a ŠR

16 599,00

16 599,00

16 599,00

16 599,00

VZ

Finančný plán
VR

Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

Opatrenie 3.1.1. Bezpečná doprava a kvalitné miestne komunikácie a verejné
priestranstvá
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnené činnosti:
výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a
záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba
odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní, zlepšenie
vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, verejnej
zelene

Finančný plán

Región59

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
59
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
57
58
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MR

332 780,00

332 780,00

332 780,00

332 780,00

VR

Spolu

Názov opatrenia

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie 2.2.3. Podpora obnovy / zachovanie tradícií a tradičnej produkcie
6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
3A) Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej
integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality,
pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch
a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových
organizácií
Oprávnené činnosti:
investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním
turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –
miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie
múzejných a galerijných zariadení a pod.; investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné
využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body,
smerové tabule, KIOSKy a pod.; budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov,
cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie
doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.),
výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia
na existujúcich cykloturistických trasách a pod.
Región60
MR

Spolu

EÚ a ŠR

71 000,00

71 000,00

71 000,00

71 000,00

VZ

Finančný plán
VR

Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

Rozsah a oprávnené
činnosti

60

Opatrenie 2.2.2. Budovanie / rekonštrukcie infraštruktúry pre šport a voľný čas
6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Oprávnené činnosti:
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane
príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a
detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v
obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych
domov; zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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Región61
MR

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

77 000,00

70 000,00

7 000,00

77 000,00

70 000,00

7 000,00

Finančný plán
VR

Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie 2.1.1. Podpora na obnovu a zachovanie prírodného prostredia a vodných
plôch
6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Oprávnené činnosti:
• revitalizácia vodných tokov, mŕtvych a slepých ramien Váhu
• revitalizácia prírodného prostredia
• odstránenie inváznych druhov rastlín
• vytvorenie turistických, náučných chodníkov
• výsadba zelene
osadenie drobnej architektúry
Región62
MR

Spolu

EÚ a ŠR

44 000,00

44 000,00

44 000,00

44 000,00

VZ

Finančný plán
VR

Spolu

Názov opatrenia

Opatrenie 2.2.1.Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj
vytvárania pracovných miest

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnené činnosti:
Oprávnená je činnosť 1 a činnosť 2
Región63

Finančný plán

MR

Spolu

EÚ a ŠR

158 000,00

71 000,00

VZ
87 000,00

VR

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
63
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
61
62
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Spolu

158 000,00

71 000,00

87 000,00

Tabuľka č. 46.B: Opatrenia IROP - akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu
Opatrenie 3.3.1 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolskej a školskej
Názov opatrenia
infraštruktúry
Priradenie k ŠC
IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnené činnosti:
stavby, stavebné úpravy zariadenia poskytujúce predškolské vzdelávanie; vybavenie
priestorov MŠ, obstaranie kompenzačných pomôcok pre zapojenie handikapovaných
detí, stavebné úpravy ZŠ na zriadenie odborných učební a ďalších priestorov,
vybavenie odborných učební v kľúčových kompetenciách: cudzie jazyky, technické a
remeselné odbory, prírodné vedy, digitálne technológie; podpora integrácie detí so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami prostredníctvom obstaranie kompenzačných
pomôcok; úprava zelene v okolí škôl;
Región64
MR

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

95218,35

90 684,14

4534,21

95218,35

90 684,14

4534,21

Finančný plán
VR

Spolu

Názov opatrenia
Priradenie k ŠC
IROP

Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie 3.2.1 Rozšírenie a vytvorenie dostatočných kapacít a služieb sociálnej a
zdravotnej starostlivosti
špecifický cieľ: 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
Oprávnené činnosti:
zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre
poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického
vybavenia, zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, rozvoj
terénnych a ambulantných sociálnych služieb, infraštruktúra komunitných centier,
nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel
prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie
Región65
MR

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

210 457,30

200 434,80

10 022,50

210 457,30

200 434,80

10 022,50

Finančný plán
VR

Spolu

64
65

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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Názov opatrenia
Priradenie k ŠC
IROP

Rozsah a oprávnené
činnosti

Opatrenie 3.1.1. Bezpečná doprava a kvalitné miestne komunikácie a verejné
priestranstvá
špecifický cieľ: 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
Oprávnené činnosti:
výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách
prepájajúcich obec s mestom, zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás
zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr.
trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách)
vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel,
chránených parkovísk pre bicykle
Región66
MR

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

108273,27

103 117,40

5155,87

108273,27

103 117,40

5155,87

Finančný plán
VR

Spolu

Názov opatrenia

Opatrenie 1.1.2: Podpora existujúcich mikro- a malých podnikov a SZČO

Priradenie k ŠC
IROP

špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnené činnosti:
Obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, Nutné
stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie alebo
s poskytovaním nových služieb, Podpora marketingových aktivít , Podpora miestnych
produkčno-spotrebiteľských reťazcov
Región67
MR

Spolu

EÚ a ŠR

VZ
256325

569611,00

313286,00

569611,00

313286,00

Finančný plán
VR
256325
Spolu

Názov opatrenia

66
67

Opatrenie 1.2.1.: Podpora nových, začínajúcich podnikov a SZČO

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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Priradenie k ŠC
IROP

špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií

Rozsah a oprávnené
činnosti

Podporované aktivity
Obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, Nutné
stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie alebo
s poskytovaním nových služieb, Podpora marketingových aktivít , Podpora miestnych
produkčno-spotrebiteľských reťazcov
Región68
MR

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

172 729,00

95 000,00

77 729,00

172 729,00

95 000,00

77 729,00

Finančný plán
VR

Spolu

5.3. Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD
5.3.1. Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD
Monitorovanie zahŕňa pravidelný zber a analýzu údajov o vývojovej úrovni implementácie
stratégie CLLD. Cieľom je sledovať účinnosť a efektívnosť implementačného procesu
a vynakladania použitých zdrojov. Ročne budú vypracované monitorovacie správy, ktoré budú
sledovať napĺňanie špecifických cieľov prostredníctvom indikátorov výstupov a výsledkov
stanovených v tabuľkách. V rámci ročných správ bude monitorovaná činnosť kancelárie MAS.
V zmysle smerníc pre systémy monitorovania stanovila MAS pre každú prioritu, každý
špecifický cieľ a opatrenia skupinu monitorovacích ukazovateľov. Ich zámerom je umožniť
sledovať, na čo sa projekt zameriava, aké výsledky v rámci jeho realizácie boli dosiahnuté a ako
boli splnené vytýčené ciele. Monitorovací proces v rámci MAS bude zabezpečovať
Monitorovací výbor, ktorý je zriadený a jeho členovia sú menovaní predsedníctvom MAS. Je
kontrolným orgánom, ktorý bude vykonávať najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov
v rámci stratégie, bude vypracovávať správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu
za ročné obdobie, vykonávať monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za
ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev.
Pre monitoring prístupu Leader sú stanovené minimálne spoločné ukazovatele, pre ktoré RO
PRV zberá údaje, MAS Dolné Považie bude na požiadanie tieto údaje poskytovať, minimálne
však pri vyhodnotení každej výzvy. MAS monitoruje aj projektové ukazovatele pre operácie

68

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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stratégie podporované z IROP-u, a to priebežne s vyhodnotením každej výzvy. Spoločné
ukazovatele výsledku, ktoré sú prepojené na fókusové oblasti sa budú sledovať raz ročne,
MAS sleduje ročne aj vlastné ukazovatele na úrovni výsledkov a dosahov stratégie.
Dvakrát počas realizácie stratégie CLLD bude MAS zabezpečovať jej hodnotenie nezávislým
hodnotiteľom, a to v roku 2019 (strednodobý horizont) a v roku 2023 (koniec realizácie
stratégie). Ročné monitorovacie správy budú základom pre hodnotiteľov, ktorí ešte vykonajú
vlastné analýzy, vrátane kvalitatívnych analýz. Výstupom bude hodnotiaca správa, ktorá bude
prejednaná Predsedníctvom MAS.
Plán a postup hodnotenia stratégie
a) Hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov hodnotiacich výsledky projektov

bude Monitorovací výbor MAS každý rok spracúvať do správy o monitoringu, ktorú
spolu s vyhodnotením jednotlivých výziev predloží Predsedníctvu MAS
b) Predsedníctvo MAS v spolupráci s Monitorovacím výborom MAS bude na základe

uvedených hodnotení a ukazovateľov pre hodnotenie výsledkov a dopadu stratégie
každý rok vyhodnocovať, ako výstupy jednotlivých projektov prispievajú k naplneniu
špecifických cieľov a následne k naplneniu strategického cieľa stratégie
c) Výsledky monitoringu a hodnotenia stratégie budú spracované v Správe o činnosti MAS

a budú prezentované na verejnom zasadnutí Zhromaždenia členov MAS
Pri sebahodnotení orgánov a činnosti MAS sa budú hodnotiť nasledovné oblasti:
-

výsledky činnosti orgánov a MAS vo vzťahu k realizácii stratégie

-

výsledky činnosti MAS vo vzťahu k verejnosti

-

výsledky činnosti orgánov vo vzťahu k členom MAS

V procese sebahodnotenia budeme využívať nasledovné nástroje zberu informácií:
-

plány činnosti a Správy o činnosti MAS

-

dotazníkový prieskum orientovaný na verejnosť a predkladateľov projektov

-

dotazníkový prieskum orientovaný na členov MAS

Sebahodnotenie pomocou uvedených nástrojov bude prebiehať v nasledovných krokoch:
určenie zodpovedných/pracovnej skupiny – zber údajov – vyhodnotenie – spätná väzba
a postup realizácie zmien.
Pravidelná realizácia procesu sebahodnotenia bude využívaná ako prostriedok zlepšovania
činnosti orgánov MAS. Výsledky sebahodnotenia budú zverejňované pre členov MAS i
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verejnosť a budú podkladom pre identifikovanie a realizáciu krokov na zlepšenie, prípadne
odstránenie zistených nedostatkov.

5.3.2. Monitorovacie ukazovatele
Okrem dodatočných vlastných monitorovacích ukazovateľov MAS sleduje aj povinné
monitorovacie ukazovatele. Vlastné monitorovacie ukazovatele sa nachádzajú v časti prílohy,
viď. Nepovinnú prílohu č. 1.
Tabuľka č. 47 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

24850

Počet obyvateľov podporenej MAS

24850

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV)
(oblasť zamerania 6B)

4

Tabuľka č. 48 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)

434 053,19

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

28 500,00

Tabuľka č. 49 Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014-2020
Názov ukazovateľa výstupu
Počet podporených podnikov

Merná jednotka

Cieľová hodnota v
roku 2023

podnik

5

Zamestnanosť v podporených podnikoch

FTE

5

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

3

1
počet

5
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6. Finančný rámec
6.1. Financovanie stratégie CLLD
Tabuľka č. 50 Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP
Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR)
(maximálny limit 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

SPOLU EUR
993 802,21

828 168,51
165 633,70

Tabuľka č. 51 Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov
Fond
Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP
(EFRR) (maximálny limit podľa vzorca pre
MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia
CLLD), z toho:

Typ regiónu
menej
rozvinutý
viac
rozvinutý

Spolu v EUR
993 802,21
0,00

Operácie v rámci implementácie stratégie
CLLD

menej
828 168,51
rozvinutý
viac
0,00
rozvinutý
menej
137 133,70
Chod MAS
rozvinutý
viac
0,00
rozvinutý
menej
28 500,00
rozvinutý
Animácie
viac
0,00
rozvinutý
Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií musí byť v súlade s kapitolou 6.2 Systému riadenia
CLLD.
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Tabuľka č. 52 Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov
región
operácie
v rámci
stratégie
CLLD

menej
rozvinutý
viac
rozvinutý
menej
chod
rozvinutý
MAS
viac
rozvinutý
menej
animácie rozvinutý
viac
rozvinutý
menej
rozvinutý
SPOLU
viac
rozvinutý
spolu

PRV
EPFRV

ŠR

VZ

325 539,89

108 513,30

181 006,00

spolu

EFRR

IROP
ŠR
VZ

spolu

fondy

615 059,19

394 115,32

183 283,15

577 398,47

719 655,21

0,00

137 133,70

6 856,69

143 990,39

137 133,70

0,00

21 375,00

28 500,00

SPOLU
ŠR
VZ
108 513,30

spolu

364 289,15

1 192 457,66

6 856,69

143 990,39

7 125,00

0,00

28 500,00

21 375,00

7 125,00

346 914,89

115 638,30

181 006,00

643 559,19

531 249,02

190 139,84

721 388,86

878 163,91

115 638,30

371 145,84

1 364 948,05

346 914,89

115 638,30

181 006,00

643 559,19

531 249,02

190 139,84

721 388,86

878 163,91

115 638,30

371 145,84

1 364 948,05
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6.2. Finančný plán pre opatrenia
Tabuľka č. 53 Sumárna tabuľka finančného plánu
Opatrenie stratégie
CLLD

Fond

Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

Opatrenie 1.1.1: Podpora
poľnohospodárskeho
podnikania

EPFRV

menej
rozvinutý
región

200 000,00

75 000,00

25 000,00

100 000,00

I
n
é

viac
rozvinutý
región
Opatrenie 1.1.2:
Podpora existujúcich
mikro- a malých
podnikov a SZČO

EFRR

menej
rozinutý
región

296 251,45

162 938,30

133 313,15

90 910,00

50 000,00

40 910,00

viac
rozvinutý
región
Opatrenie 1.2.1.:
Podpora nových,
začínajúcich podnikov a
SZČO

EFRR

menej
rozvinutý
región

viac
rozvinutý
región
Opatrenie 2.1.1. Podpora
na obnovu a zachovanie
prírodného prostredia a
vodných plôch

EPFRV

menej
rozvinutý
región

66 000,00

45 000,00

15 000,00

6 000,00

136 374,19

46 026,14

15 342,05

75 006,00

37 537,00

28 152,75

9 384,25

viac
rozvinutý
región

Opatrenie
2.2.1.Diverzifikácia
poľnohospodárskej
činnosti

EPFRV

menej
rozvinutý
región

viac
rozvinutý
región

Opatrenie 2.2.3. Podpora
obnovy / zachovanie

EPFRV

menej
rozvinutý
región
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tradícií a tradičnej
produkcie

viac
rozvinutý
región

Opatrenie 3.1.1.
Bezpečná doprava a
kvalitné miestne
komunikácie a verejné
priestranstvá

EPFRV

Opatrenie 3.1.1.
Bezpečná doprava a
kvalitné miestne
komunikácie a verejné
priestranstvá

EFRR

Opatrenie 3.2.1
Rozšírenie a vytvorenie
dostatočných kapacít a
služieb sociálnej a
zdravotnej starostlivosti

EFRR

Opatrenie 3.3.1
Skvalitnenie a rozšírenie
kapacít predškolskej a
školskej infraštruktúry

EFRR

menej
rozvinutý
región

175 148,00

131 361,00

43 787,00

45 934,00

43 746,00

2 188,00

110 767,00

105 492,00

5 275,00

33 536,02

31 939,02

1 597,00

143 990,39

137 133,70

6 856,69

28 500,00

21 375,00

viac
rozvinutý
región
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región

Opatrenie 4.1.1:
Zabezpečenie chodu
MAS a riadenia stratégie
CLLD

EFRR

menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región

Opatrenie 4.2.1:
Zabezpečenie
informovanosti
obyvateľov územia

EPFRV

menej
rozvinutý
región

7 125,00

viac
rozvinutý
región
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Tabuľka č. 54 Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu
Stratégia CLLD mimo BSK (viac rozvinutý región):
Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región):

PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)
52,41:47,59
-

Tabuľka č. 55 Zameranie stratégie podľa sektorov

Názov opatrenia stratégie
CLLD

Rozpočet na opatrenie

Oprávnený
prijímateľ –
verejný
sektor

Oprávnený
prijímateľ
– neverejný
sektor

(označiť „X“)

(označiť
„X“)

Opatrenie 1.1.1: Podpora
poľnohospodárskeho
podnikania

100000,00

X

Opatrenie 1.1.2: Podpora
existujúcich mikro- a malých
podnikov a SZČO

162938,30

X

Opatrenie 1.2.1.: Podpora
nových, začínajúcich
podnikov a SZČO

50000,00

X

Opatrenie 2.1.1. Podpora na
obnovu a zachovanie
prírodného prostredia a
vodných plôch

60000,00

X

Opatrenie 2.2.1.Diverzifikácia
poľnohospodárskej činnosti

61368,19

X

Opatrenie 2.2.3. Podpora
obnovy / zachovanie tradícií a
tradičnej produkcie

37537,00 X

Opatrenie 3.1.1. Bezpečná
doprava a kvalitné miestne
komunikácie a verejné
priestranstvá

175148,00 X

Opatrenie 3.1.1. Bezpečná
doprava a kvalitné miestne
komunikácie a verejné
priestranstvá

43746,00 X
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Opatrenie 3.2.1 Rozšírenie a
vytvorenie dostatočných
kapacít a služieb sociálnej a
zdravotnej starostlivosti
Opatrenie 3.3.1 Skvalitnenie a
rozšírenie kapacít
predškolskej a školskej
infraštruktúry

105492,00 X

31939,02 X

Celkový rozpočet podľa
sektorov

----------------------------------------------

393862,02

434306,49

Percentuálny pomer
zamerania stratégie

----------------------------------------------

47,56%

52,44%
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7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť
7.1. Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia

Pre ekonomický rast každej krajiny sú dôležité dve veci:
1) jej celkové prostredie, - napríklad legislatíva alebo banková infraštruktúra musia
prinajmenšom zodpovedať prostrediu konkurenčných krajín,
2) jej úroveň lokálnych prostredí, - t. j. ako je podporovaný rozvoj v rámci regiónov a rozvoj
jednotlivých firiem.
Ekonomický rozvoj je zlepšovanie životnej úrovne komunity vytváraním rovnovážnej a zdravej
ekonomiky. Cieľom súkromného ekonomického rozvoja je vytvárať bohatstvo, mobilizovať
ľudské, finančné, fyzické a prírodné zdroje na produkovanie trhom akceptovaných tovarov a
služieb. Na rozdiel od toho je miestny ekonomický rozvoj investičným programom, ktorý
mobilizuje kapitál súkromného aj verejného sektora na vyvolanie aktivít, ktoré zlepšujú
podnikateľskú aktivitu, zvyšujú zamestnanosť, zvyšujú mzdy a pokrývajú náklady na
komunitné služby. Proces miestneho ekonomického rozvoja predstavuje uvážené zásahy a
investície, pracuje na tom, aby sa podnikateľský rast stal ľahším alebo atraktívnejším a
dostupnými nástrojmi ho stimuluje. Výsledkami úspešného miestneho ekonomického rozvoja
je viac pracovných miest, zlepšenie ekonomiky v komunite a zvýšené príjmy nielen
obyvateľov, ale aj ostatných zainteresovaných strán.
Územie MAS zlepšuje konkurencieschopnosť, čo vedie k zlepšeniu výkonnosti podnikania
nasledovnými spôsobmi a opatreniami:
a) zvýšenou produktivitou na základe lepšieho prístupu k špecializovaným dodávateľom,
schopnostiam a informáciám,
b) väčším dôrazom kladeným na inovácie, nakoľko je zdôrazňovaná potreba zdokonaľovania
v procese výroby a firmy navzájom spolupracujúce môžu túto potrebu uspokojiť,
c) prirodzeným rozrastaním

v dôsledku vytvárania nových firiem a príchodu nových

dodávateľov.
Opatrenia, ktorými stratégia prispeje k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia


Opatrenie 1.1.1: Podpora poľnohospodárskeho podnikania



Opatrenie 1.1.2: Podpora existujúcich mikro- a malých podnikov a SZČO
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Opatrenie 1.2.1.: Podpora nových, začínajúcich podnikov a SZČO



Opatrenie 2.2.1.Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti

Podiel rozpočtu stratégie k počtu novo vytvorených pracovných miest:
Z rozpočtu stratégie z PRV sa vytvoria 4 pracovné miesta a z rozpočtu stratégie z IROP sa
vytvorí 5 pracovných miest.
7.2. Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV

Prínosy stratégie CLLD miestnej akčnej skupiny Dolné Považie k napĺňaniu cieľov PRV sú
zrejmé / viditeľné aj na stanovených strategických a špecifických cieľov.
Táto stratégia má priamy pozitívny prínos najmä v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej
oblasti. Taktiež prispeje k presadzovaniu princípov trvalo udržateľného rozvoja v praxi. Jeho
hlavným cieľom je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti a
rastu vidieka. Ciele stratégie plne korešpondujú s prioritami stratégie Európa 2020, a cieľmi
PRV. Cieľom stratégie

je podpora zamestnanosti, rozvoj ľudských zdrojov a podpora

sociálneho začlenenia a boj proti chudobe. Táto stratégia vychádza z podrobnej analýzy a
hodnotenia problémov územia a na základe toho definuje priority a opatrenia na elimináciu
a prevenciu identifikovaných problémov a zlepšenie situácie.
Stratégia MAS Dolné Považie prispeje k plneniu kritérií ekologického princípu trvalo
udržateľného rozvoja, nakoľko je stanovený špecifický ciel stratégie CLLD

ochrana

biodiverzity, zlepšenie životného prostredia.
Táto stratégia prispeje aj k rozvoju ľudských zdrojov a to podporou vzdelávania, formovania
zručností a návykov, zlepšením prístupu k informáciám a zvyšovaním environmentálneho
vedomia.
Stratégia stanovenými špecifickými cieľmi prispeje aj k zlepšeniu environmentálnej kvality
prostredia vo vidieckom priestore, zlepšenia kvality poľnohospodárskej produkcie ako základu
potravinového reťazca, ale aj v otázkach minimalizácie a zhodnocovania odpadov vo
vidieckom priestore (na území MAS), čím zlepšuje kvalitu životných podmienok občanov
území MAS. Princíp efektívnosti trvalej udržateľnosti bude realizovaný cez opatrenia zamerané
na efektívnejšie využívanie odpadov, cez zavádzanie nových technologických opatrení.
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Opatrenia, ktorými stratégia prispeje k napĺňaniu cieľov PRV


Opatrenie 1.1.1: Podpora poľnohospodárskeho podnikania



Opatrenie 1.1.3: Podpora rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu



Opatrenie 1.1.6: Organizovanie informačných podujatí pre poľnohospodárov



Opatrenie 2.1.1: Posilnenie biodiverzity revitalizáciou prírodného prostredia



Opatrenie 2.1.2: Osveta v oblasti, obnoviteľných zdrojov a úspory energie a
odpadového hospodárstva.



Opatrenie 2.1.3: Podpora a rozvoj separovaného zberu odpadov



Opatrenie 2.2.2: Podpora obnovy / zachovanie tradícií a tradičnej produkcie



Opatrenie 3.1.1: Kvalitné miestne komunikácie a verejné priestranstvá



Opatrenie 3.1.3: Rozšírenie a vytvorenie dostatočných kapacít a služieb sociálnej
a zdravotnej starostlivosti

7.3. Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP

Hlavným prínosom stratégie CLLD k napĺňaniu cieľov IROP je riešenie nezamestnanosti na
miestnej úrovni. Táto stratégia so špecifickými cieľmi prispeje k nárastu počtu podnikateľov,
ako aj rastu podnikateľských subjektov vo vidieckom prostredí.
Prínosom implementácie stratégie CLLD je aj posilnenie ekonomiky, čo je pre územie
zásadným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja. Stanovené opatrenia a finančné podpory
povedú k vytvoreniu pracovných príležitostí, čo môže zastaviť odliv obyvateľov a rozšíri sa aj
paleta služieb pre obyvateľov a návštevníkom územia. Nakoľko má územie potenciál pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu, príležitosť je predovšetkým v rozvoji služieb pre cestovný ruch,
v rozvoji lokálneho podnikania a v rozvoji a podpore poľnohospodárstva. Prínosom bude aj
vzdelávanie existujúcich aj začínajúcich podnikateľov a záujemcov o podnikanie. Dôležitým
aspektom je v tejto súvislosti podpora projektov, ktoré s rozvojom ekonomiky súvisia a to v
oblasti sociálneho začlenenia, boja proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, podpora
zamestnávania žien po materskej dovolenke, podpora zamestnávania osôb v preddôchodkovom
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veku, podpora rekvalifikácie, získavanie zručností a podobne. V prípade úspešnej realizácie
dôjde aj k zvýšeniu kúpnej sily obyvateľov, k zvýšenému dopytu po ďalších produktoch a
službách a umožní zabezpečiť zdroje na financovanie vybraných aktivít v prioritnej oblasti
„Rozvoj obcí“. Zároveň má táto prioritná oblasť integračnú väzbu aj na prioritnú oblasť
„Životné prostredie a vidiecky turizmus“, a to jednak čiastočne vďaka podporovaným odborom
podnikania (poľnohospodárstvo), ďalej poradenstvo pre podnikateľov v oblasti úspor energií a
využitie obnoviteľných zdrojov energie, a pod.
Prínosy stratégie CLLD:


tvorba pracovných miest,



vznik nových služieb a podnikov,



zlepšenie zamestnateľnosti a prístupu k novým formám podnikania a novým
pracovným miestam,



zníženie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia.

Opatrenia, ktorými stratégia prispeje k napĺňaniu cieľov IROP


Opatrenie 1.1.2: Podpora nových a existujúcich mikro- a malých podnikov a SZČO



Opatrenie 1.1.3: Podpora rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu



Opatrenie 1.1.4: Podpora sociálneho podnikania



Opatrenie 1.1.5: Podpora zamestnanosti sociálne vylúčených osôb



Opatrenie 2.1.2: Osveta v oblasti obnoviteľných zdrojov a úspory energie a odpadového
hospodárstva.



Opatrenie 3.1.2 Bezpečná doprava



Opatrenie 3.1.3: Rozšírenie a vytvorenie dostatočných kapacít a služieb sociálnej
a zdravotnej starostlivosti



Opatrenie 3.1.4: Zabezpečenie sociálnych, terénnych služieb



Opatrenie 3.1.5: Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolskej a školskej infraštruktúry
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7.4.

Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD

7.4.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať

Stratégia CLLD je vypracovaná v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v nadnárodných a
národných stratégiách a zohľadňuje ciele, priority ustanovené v programe hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja NSK, ako aj RIUS NK a zohľadňuje aj PHSR a územnoplánovacie
dokumentácie jednotlivých obcí.
Stratégia MAS Dolné Považie napomáha dosiahnuť ciele a z hlavných iniciatív Európy 2020
4 nasledujúce iniciatívy:
Ciele stratégie Europa
2020
Iniciatívy stratégie Europa
2020

Zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov
Znížiť podiel Európanov, ktorí žijú pod hranicou chudoby jednotlivých
krajín
Európa efektívne využívajúca zdroje na podporu oddelenia
hospodárskeho rastu od využívania zdrojov, podporu prechodu smerom
k nízkouhlíkovému hospodárstvu, zvýšeniu využívania energie z
obnoviteľných zdrojov, modernizáciu odvetvia dopravy a podporu
energetickej účinnosti
Priemyselná politika vo veku globalizácie na zlepšenie podnikateľského
prostredia, najmä pre MSP a na podporu rozvoja priemyselnej základne,
ktorá bude konkurencieschopná aj vo svete
Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta na modernizovanie
trhov práce a posilnenie postavenia ľudí podporou rozvíjania ich
zručností počas celého života s cieľom zvyšovať účasť na trhu práce a
lepšie zosúladiť ponuku na trhu práce s dopytom, vrátane pracovnej
mobility
Európska platforma na boj proti chudobe na zabezpečenie sociálnej a
územnej súdržnosti, aby všetci mohli využívať výhody plynúce z rastu a
zamestnanosti a aby ľudia žijúci v chudobe a sociálnom vylúčení mali
možnosť žiť dôstojný život a aktívne sa podieľať na živote spoločnosti

Na úrovni národných strategických dokumentov je táto stratégia v súlade s Národnou stratégiou
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Súlad stratégie CLLD a uvedeného dokumentu je
v časti 4. Vízia a stratégia regionálneho rozvoja SR v kapitole 4.4 Prioritné oblasti regionálneho
rozvoja a to v oblastiach:
Prioritná oblasť 2 : Ľudské zdroje
Prioritná oblasť 3 : Zamestnanosť
Prioritná oblasť 4 : Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie
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Prioritná oblasť 5 : Životné prostredie - zmeny klímy, obnoviteľné energetické zdroje
V rámci regionálnych dokumentov je stratégia CLLD v súlade s Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 – 2018, PRIORITA I
HOSPODÁRSTVO, Špecifický cieľ 3 Podpora malého a stredného podnikania, Špecifický cieľ
4: Podpora cestovného ruchu, PRIORITA II: ĽUDSKÉ ZDROJE, Špecifický cieľ 1: Zvýšenie
vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a rozvoj systému celoživotného vzdelávania, Špecifický
cieľ 2 : Sociálny rozvoj, PRIORITA III: PÔDOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
Špecifický cieľ 1 Rozvoj multifunkčného pôdohospodárstva, Špecifický cieľ 3 Regenerácia
vidieckych sídiel, PRIORITA IV: INFRAŠTRUKTÚRA Špecifický cieľ 3: Skvalitnenie
sociálnej infraštruktúry, PRIORITA V: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Špecifický cieľ 3

Znižovanie produkcie odpadov a zavádzanie efektívnych systémov nakladania s odpadmi,
Špecifický cieľ 5 Zlepšenie environmentálneho správania sa obyvateľstva kraja.
Na regionálnej úrovni je stratégia MAS v súlade aj s nasledovnými obecnými plánovacími
a strategickými programami:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diakovce na roky 2015 – 2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľová nad Váhom na roky 2015 – 2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Neded na roky 2014 – 2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tešedíkovo na roky 2015-2022 s výhľadom
do roku 2025
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčany na roky 2015 – 2020 s výhľadom
do roku 2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žihárec na roky 2015-2025
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tvrdošovce 2015-2020
Územný plán obce Selice

7.4.2 Synergie a komplementarity

Stratégia CLLD MAS Dolné Považie je vypracovaná v súlade s cieľmi, prioritami a
opatreniami Operačného programu Ľudské zdroje. Táto stratégia je v súlade v časti 2 Prioritné
osi, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, Špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a
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efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť,
zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných,
nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby, Špecifický cieľ 3.1.2 Zlepšiť
prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory
mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych
oblastiach.

7.5 Popis multiplikačných efektov

Stratégia CLLD územia Dolné Považie sa zameriava na aktivity smerujúce k naplneniu
stanoveného strategického cieľa, priorít a špecifických cieľov tak, aby bol dosiahnutý
rozvojový zámer územia. Ciele stratégie CLLD nadväzujú na potreby regiónu a odrážajú v sebe
aj ciele PRV 2014 – 2020 a IROP 2014 a 2020. Stratégia CLLD územia Dolné Považie
zameriava na vytvorenie regiónu s harmonickým životným prostredím, ktorý bude poskytovať
jeho obyvateľom priaznivé podmienky pre život a zároveň budú zhodnocované miestne zdroje
a vytvára sa udržateľná lokálna ekonomika poskytujúca zamestnanie miestnych obyvateľov
a bude využívať svoj potenciál pre vidiecky turizmus a bude ho aj využiť na zlepšenie
ekonomickej situácie podnikateľov i obyvateľov. Vytvorením nových pracovných miest v
regióne sa zníži nezamestnanosť. Ako dôsledok sa očakáva uplatnenie obyvateľstva na území
mikroregiónu, zvýšenie prílevu turistov, navýšenie príjmu vidieckeho obyvateľstva, vyššie
príjmy z daní pre samosprávu, diverzifikácia ponúkaných služieb a v konečnom dôsledku dôjde
k zlepšeniu ekonomického postavenia jednotlivých obcí, i regiónu ako celku. Realizáciou
stratégie CLLD sa očakáva dosiahnutie multiplikačného efektu, ktorý sa prejaví zvyšovaním
zamestnanosti a životnej úrovni obyvateľov.
Predmetom analýzy multiplikačných efektov stratégie CLLD bude ohodnotenie rozsahu
dodatočne vytvorených príjmov, pracovných miest v dôsledku prvotného impulzu a jeho
prejavov v priebehu realizácie stratégie a po skončení realizácie CLLD. Multiplikačné efekty
budú ohodnotené na základe multiplikátorov vypočítaných z input-output modelov.
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