MAS RZ DOLNÁ NITRA O. Z.

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2009
Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. je verejnosúkromné partnerstvo vybrané MP SR na implementáciu Integrovaných stratégií
rozvoja územia. Jeho poslaním je aktívnou spoluprácou občanov, subjektov a
inštitúcií realizovať aktivity na podporu trvaloudržateľného rozvoja
a napomáhať rozvoja regiónu vo všetkých oblastiach hospodárskeho,
sociálneho, kultúrneho a spoločenského života.

V KRÁTKOSTI O NÁS
Združenie RZ Dolná Nitra o. z. vzniklo koncom roka 2008, hoci konštituovaniu
partnerstva predchádzala vzájomná spolupráca viacerých obcí nitrianskeho okresu už
v minulosti, a to pod hlavičkou Podzoborského regiónu. Na jeseň roku 2007 začali niektorí
zástupcovia obcí iniciovať založenie spoločného občianskeho združenia, pričom hlavným
podnetom bola výzva Nitrianskeho samosprávneho kraja na získanie finančnej podpory pre
budovanie kapacít a vytvorenie spoločnej rozvojovej stratégie prístupom LEADER. Tento
podnet bol jedným z hlavných motívov založenia RZ Dolná Nitra. Vzájomná spolupráca obcí
vyplynula aj z historických a prírodných daností, či vzájomného ekonomického prepojenia
obcí. Od februára do júna 2008 prebiehala v území lokálna etapa v rámci spracovania
Integrovanej stratégie rozvoja územia, v lete predstavitelia združenia požiadali Nitriansky
samosprávny kraj o finančnú podporu na druhú (regionálnu) etapu v rámci ďalšieho
budovania kapacít a dokončenia spoločnej rozvojovej stratégie. Nitriansky samosprávny kraj
túto iniciatívu uvítal a RZ Dolná Nitra zaradil k ďalším 11 územiam v NSK, v ktorých
prebiehala príprava na integrovaný rozvoj vidieka prístupom LEADER.
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Rok 2009 sa z pohľadu združenia javí ako významný medzník jeho fungovania RZ Dolná Nitra
o. z., keď sa zaradilo medzi 15 podporených miestnych akčných skupín na Slovensku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, keďže rozhodnutím MP SR bola schválená
Integrovananá stratégia rozvoja územia a dňom 24.8.2009 bol Dolnej Nitre udelený Štatút
Miestnej akčnej skupiny.
Územie RZ Dolná Nitra o. z. tvoria katastre obcí Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce,
Golianovo, Klasov, Malý Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš a Vinodol.

Základné údaje o území:
Rozloha:

11 291,2 km2

Počet obyvateľov:

11 863

Počet obcí:

11

Počet obcí zaradených do pólov rastu:

6

Počet obcí nezaradených do pólov rastu: 5

INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA RZ DOLNÁ NITRA O. Z.
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Formovanie stratégie prebehlo prístupom zdola-nahor, to jest na jej formovaní sa
podieľali občania dotknutých obcí, podnikatelia, občianske združenia, predstavitelia
obecných samospráv a iných verejných inštitúcií.
Výsledkom verejných stretnutí bolo sformovanie stratégie a v rámci nej vytipovanie
priorít, opatrení a aktivít, realizáciou ktorých sa má dosiahnuť strategický cieľ definovaný
v ISRÚ – „Zvýšiť štandard života obyvateľov RZ Dolná Nitra vytvorením udržateľnej kvality
životného prostredia a zatraktívnením územia do roku 2015.“
V rámci formovania stratégie boli vytipované nasledovné priority:
 Infraštruktúra voľného času
 Spolupráca a partnerstvo
 Životné prostredie
Na implementáciu Integrovanej stratégie bol verejno-súkromnému partnerstvu RZ Dolná
Nitra o. z. v roku 2009 schválený v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny, nenávratný finančný príspevok
z verejných zdrojov Programu vidieka SR 2007-2013 (Európsky poľnohospodársky fond pre
rozvoj vidieka a štátny rozpočet) na roky 2007-2013 vo výške 2 086 680 EUR. Tieto zdroje sú
určené pre projekty oprávnených žiadateľov zamerané na realizáciu opatrení obnovy
a rozvoja obcí, občianskej vybavenosti a služieb, ako aj vzdelávanie, informovanie či podporu
a rozvíjanie spolupráce. Okrem toho je ďalších približne 400 tis. EUR určených na samotný
chod Miestnej akčnej skupiny, t. j. na prevádzku, administratívnu činnosť, či budovanie
zručností a schopností MAS .
Prehľad rozdelenia finančných prostriedkov z EPFRV a štátneho rozpočtu podľa jednotlivých
opatrení na roky 2007-2013 (rozpočet v eurách):
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*Objem finančných prostriedkov pre opatrenie Vykonávaine projektov spolupráce je zatiaľ len indikatívny a je podmieneny
chválením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (predpokladaný termín výzvy – rok 2010).

Následne v roku 2009 RZ Dolná Nitra o. z. získala aj dotáciu z rozpočtu NSK na
spolufinancovanie implementácie ISRÚ v objeme 41 492,39 € určenej na obdobie 5 rokov.
Oprávnení žiadatelia sa budú môcť uchádzať o prostriedky z oboch zdrojov na
základe výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasovaných
pre jednotlivé opatrenia ISRÚ.

ČO PRINIESOL ROK 2009
Schválením stratégie (ISRÚ) MAS RZ Dolná Nitra o. z. boli verejno-súkromnému
partnerstvu na programovacie obdobie 2007-2013 schválené finančné prostriedky vo výške
2 504 015 EUR, pričom 2 086 680 z nich budú môcť využiť vo svojich projektoch oprávnení
žiadatelia– predkladatelia ŽoNFP, definovaní v jednotlivých výzvach podľa jednotlivých
opatrení Programu rozvoja vidieka.
V prípade ISRÚ Dolná Nitra o. z. sú to opatrenia:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo,
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
3.3 Vzdelávanie a informovanie.
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V novembri 2009 bola podpísaná zmluva s MP SR a začala oficiálne fungovať kancelária
v Klasove s dvomi pracovníčkami. Činnosť v minulom roku sa zameriavala prevažne na
rozbehnutie činnosti MAS a na prípravu prvých výziev.
MAS RZ sa úspešne zapojila do výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu
implementácie Integrovaných stratégií rozvoja území vybraných MP SR v Nitrianskom kraji
a získala dotáciu na obdobie rokov 2007-2013. Na základe zmluvy č. 1627/2009 uzavretej
medzi RZ Dolná Nitra o. z. a NSK bude dotácia poskytovaná na podporu neoprávnených
nákladov projektov podporených z PRV formou parciálnych čiastok (cca. 8 tis. Eur. ročne) pre
projekty oprávnených žiadateľov - predkladateľov projektu.
V rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK vyhlásenej
v decembri 2009 pre opatrenie 341 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo uspeli dve

obce z územia Dolnej Nitry a získali dotáciu na poradenské a konzultačné služby
k projektom pripravovaným na spolufinancovanie z Programu rozvoja vidieka.
Schválené projekty v minulom roku z dotácie NSK:
1. Poradenské a konzultačné služby k projektu Rekonštrukcie budovy bývalého notariátu v obci
Klasov - 4.099,55 EUR;

2. Poradenské a konzultačné služby pre projekt Rekonštrukcia obecného úradu, autobusové
zastávky, ihrisko a detské ihrisko – 4.099,55 EUR.

V roku 2009 sme vyhlásili aj prvú výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.1
Implementácia integrovaných stratégie rozvoja územia, pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie
a informovanie. Ako však výsledky ukázali, o výzvu oprávnené subjekty v minulom roku
neprejavili záujem a nedošlo k schváleniu žiadnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Vzhľadom na to, že pre celý „tím“ RZ Dolná Nitra predstavuje Leader niečo nové, a to nielen
v podmienkach regiónu, ale na celonárodnej úrovni a prípadné nedokonalosti vychádzajú
z absencie skúseností s obdobným programom, neúspech prvej výzvy nás neodradil, práve
naopak. Motivuje nás k zlepšeniu propagácie činnosti MAS, oslovovaniu potenciálnych
žiadateľov, k zvýšenej komunikácie nielen v rámci manažmentu MAS, ale aj smerom do
územia a za jeho hranice s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti a vytvorenie intenzívnejšej
spolupráce všetkých, ktorý sa chcú podieľať na rozvoji nášho regiónu.
Veríme, že v budúcnosti sa nám prostredníctvom prístupu LEADER (4. os Rozvoja vidieka SR
2007 a 2010) podarí zrealizovať aktivity typu:
 rekonštrukcie, výstavby a modernizácie obecných budov, verejných priestranstiev,
multifunkčných a detských ihrísk, verejného osvetlenia, parkov atď.
 školenia, tréningy na získavanie potrebných vedomostí, workshopy, v rámci opatrenia
vzdelávanie a informovanie s cieľom skvalitniť ľudský potenciál ako základnú
podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku
 vykonávanie projektov spolupráce
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 a samotný chod miestnej akčnej skupiny.
Stratégia RZ Dolná Nitra sa teda zameriava na implementáciu opatrení, ktoré súvisia
v prvom rade so zvyšovaním kvality života miestnych obyvateľov. Ich realizáciou sa má
dobudovať sociálna, technická infraštruktúra a vybudovať v území atraktívne prostredie pre
prácu, život a zmysluplné využívanie voľného času pri udržaní kvality životného prostredia
a zachovaní rázu krajiny.
HOSPODÁRENIE MAS ZA ROK 2009
MAS má právnu formu občianskeho združenia a vedie účtovníctvo v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nadväzujúcimi
vykonávajúcimi opatreniami Ministerstva financií SR. V rámci svojho účtovníctva osobitne
zaznamenáva a vykazuje všetky operácie týkajúce sa chodu MAS a realizácie projektov
spolupráce.
Rok 2009
Príjmy (v
EUR)
Výdaje (v
EUR)

Zdaniteľné príjmy Nezdaniteľné príjmy
665,26

14040,48

1066,64

8745,84

KTO SA UKRÝVA ZA SKRATKOU MAS
Regionálne združenie RZ Dolná Nitra o. z. združuje 46 členov.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom MAS a tvorí ho všetkých 46 členov.
Členstvo v MAS RZ Dolná Nitra o. z. v zastúpení podľa sektorov
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Štatutárny orgán – predseda MAS RZ:
Manažérka MAS:
Administratívna pracovníčka:
Účtovníčka:

Ľudovít Kravár
Ing. Ingrida Baková
Mgr. Mária Jančovičová Gyepes
-

Výkonný orgán MAS - Predsedníctvo:
Ľudovít Kravár
Vendelín Száraz
Ing. Gejza Varga
Mgr. Ľuboš Kolárik
Bc. Norbert Marci
Vladimír Kozár
Milan Korenči
Ľudmila Jančovičová
Ida Motešická
Aurélia Šranková
Stanislav Melíšek

BAVEX
Obec Čechynce
Drevar, Dolné Obdokovce
Obec Golianovo
Kultúrne združenie občanov a mládeže v Klasove
JUAL, Malý Cetín
Obec Paňa
podnikateľka, Pohranice
Csemadok, Veľký Cetín
FS Rapkáčik
Obec Vinodol

Členstvo v Predsedníctve v zastúpení podľa sektorov

Dozorná rada
Členstvo v Dozornej rade bude predmetom schvaľovania na zasadnutí Valného
zhromaždenia, z dôvodu potreby zachovať princíp max. 50 %-ného zastúpenia verejnej
správy v orgánoch združenia ( Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacie nariadenie
Komisie (ES) č. 1974/2006).
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