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Newsletter 1 – leto 2010
Belince, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, Koniarovce, Krnča, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľany, Solčany, Súlovce  

Občasník Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

Vážení občania – čitatelia,

 dostáva sa Vám do rúk prvé číslo občasníka Združenia mikro-
regiónu SVORNOSŤ, aby Vám priblížil informácie o aktivitách v na-
šom regióne, o dianí v jednotlivých obciach a o postupných krokoch, 
ktoré sme začali uskutočňovať v súvislosti s realizáciu rozvojového 
strategického programu typu Leader. 
Pre občanov žijúcich v obciach od Chrabrian po Koniarovce  nie je 
náš občasník celkom novinkou. Od  jeho posledného vydania sa 
udiali zmeny, “rozrástli sme sa“ čo do počtu a aj do rozlohy a chceme 
sa s Vami podeliť o výsledkoch našej práce.
  V myšlienkach sa vrátim späť do roku 1999. Dňa 13. mája 2010 
uplynulo 11 rokov od založenia nášho združenia. Jeho vznik pod-
nietila potreba riešiť spoločné problémy v rôznych oblastiach života 
v našom regióne. Tých prvých „8 statočných“ – obce Chrabrany, 
Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Belince, Kamanová, Preseľany, Hru-
šovany a Koniarovce, ku ktorým neskôr pribudli Čermany a Horné 
Obdokovce, položili základ pre dlhodobú spoluprácu. Významným 
medzníkom v našej činnosti bol i rok 2008, kedy sa na základe vzá-
jomných rokovaní a spoločnej príprave na prístup Leader členmi 
nášho združenia stali obce mikroregiónu Západný Tribeč: Súlovce, 
Oponice, Čeľadince, Nitrianska Streda, Solčany, Krnča a Práznovce.
 Náš mikroregión sa rozrástol. Dnes zastrešuje 17 obcí, 3 pod-

nikateľské subjekty, 5 neziskových organizácií a združení a 8 jed-
notlivcov. Ide o skupinu aktívnych ľudí, ktorá spolupracuje a hľadá 
vhodné riešenia pre rozvoj nášho mikroregiónu.  Svojím aktívnym 
prístupom, vzájomným rešpektom, dôverou a toleranciou získala 
v silnej konkurencii v rámci Slovenska fi nančné prostriedky Európ-
skej únie z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 práve 
v období, keď  si združenie pripomenulo 10. výročie svojho vzniku, 
teda v roku 2009. Neskrývam radosť z tohto úspechu, cesta k nemu 
bola dlhá, vybudovať si dôveru, získať ľudí a vytvoriť verejno-sú-
kromné partnerstvo nebolo jednoduché, najmä ak samotná príprava 
tohto projektu začala už v roku 2005. Informácií bolo málo a pocho-
piť, že si sami budeme môcť rozhodovať o tom, ktoré projekty sa 
v našom území budú realizovať, bolo veľmi zložité. 
 O to cennejšie pre nás je možnosť realizovať európsky prístup Le-
ader a v tomto prvom čísle Vám prinášame predovšetkým základné
informácie o integrovanej stratégii nášho regiónu, prehľady vyhláse-
ných výziev a informácie o prvých úspešných projektoch. V ďalších 
vydaniach sa budeme venovať konkrétnym vybraným podporeným 
projektom a predstavíme Vám tiež členov nášho združenia. 
 Verím, že prostredníctvom občasníka sa ku Vám dostanú zaují-
mavé informácie a tiež využijete možnosti zapojiť sa do tohto prog-
ramu prostredníctvom vyhlásených výziev.

Darina Gerhátová
Predsedkyňa Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ
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 Iniciatíva pod názvom LEADER je jednou zo 
štyroch iniciatív Európskej únie, ktorá sa od roku 
1991  úspešne uplatňuje vo viacerých členských 
štátoch Európskej únie, napríklad vo Francúz-
sku, Veľkej Británii, Fínsku a od minulého roku 
aj u nás na Slovensku. Samotné slovo Leader 

znamená skratku z francúzkeho Liaison Entre Actions de Déve-
loppement de le Économie Rurale, čo voľne preložené znamená 
„spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“.

 Základnou líniou prístupu Leader je výhradne podpora roz-
voja vidieckych oblastí. Ako už názov naznačuje, je to skôr nový 
prístup myslenia, nová metóda mobilizácie a realizácie rozvoja 
vidieka, než pevný súbor opatrení, ktoré treba zrealizovať.

 Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieka, aby na 
základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby roz-
mýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a 
aby spoločne realizovali „vysoko kvalitné“ a originálne rozvojové straté-
gie. Základom je hľadanie nových spôsobov, ako sa stať  konkurencie-
schopnými, ako najlepšie využiť svoje „aktíva a prednosti“  a ako pre-
konať problémy, ktorým sa dá čeliť, napr. starnúce obyvateľstvo, nízka 
úroveň poskytovania služieb, alebo nedostatok pracovných príležitostí.

 Územie Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ sa nachádza na 
severe Nitrianskeho kraja, v okrese Topoľčany. Kataster regiónu o 
rozlohe 179,54 km2 sa rozprestiera po oboch stranách povodia rieky 
Nitra, pričom na východe je ohraničený pohorím Tríbeč. Bezpro-
stredne na severe regiónu leží okresné mesto Topoľčany, juhozá-
padným smerom krajské mesto Nitra. 
 Územie mikroregiónu tvorí 17 obcí , kde žije cca 17 tis. obyvate-
ľov. Päť obcí má viac ako 1000 obyvateľov (Solčany, Horné Obdo-
kovce, Krnča, Hrušovany a Ludanice), 10 obcí  je stredne veľkých 
a tri obce majú menej ako 500 obyvateľov. Hustota obyvateľstva 
dosahuje 94 obyv./km2. 
 Viac ako 64 % územia tvorí poľnohospodárska pôda a 27% les-
né pozemky, spestrením sú plochy viníc a ovocných sadov. Necelé 
2 % tvoria vodné plochy -  rieka Nitra, miestne toky a vodné nádrže 
Horné Obdokovce a Bodok.
 Južná časť územia patrí k Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a zá-

roveň spadá do sústavy NATURA 2000, súčasťou ktorej je európsky 
významnou lokalitou (nachádzajú sa tu vzácne biotopy lesných poras-
tov) i Chráneným vtáčím územím – (hniezdenie orla kráľovského - Aqu-
ila heliaca).
Región v pôsobnosti Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ charak-
terizuje niekoľko typických znakov – lokalizácia mimo významných 
dopravných tranzitov, dlhodobá tradícia poľnohospodárskej prvo-
výroby a lesníctva a „závislosť“ na ponuke pracovných príležitostí 
v blízkych mestách. 
 Na druhej strane nespornou výhodou je atraktivita prírodného 
prostredia, množstvo zaujímavých kultúrnych pamiatok spojených 
s históriou šľachtických a zemianskych rodín a dodnes zachované 
ľudové zvyky a tradície. Územie je svojím charakterom vhodné pre 
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu s pokračovaním rozvíjania tra-
dičných poľnohospodárskych činností.
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Prístup LEADER: čo je to? 
 Toto všetko je dosahované použitím tzv. siedmych kľúčových 
princípov prístupu Leader. Medzi tie základné patrí prístup „zdola 
– nahor“ (nedochádza tu k direktívnemu centrálnemu riadeniu, zá-
sadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a sú realizova-
né miestnymi ľuďmi), územná príslušnosť stratégie (to znamená, že 
daný región musí byť homogénnou oblasťou s počtom min. 10 tis. 
a max. 150 tis. obyvateľov), miestne partnerstvo verejného a sú-
kromného sektora – ináč nazvané Miestna akčná skupina, budova-
nie sietí a spolupráce. 
 Jednoducho povedané Leader je ojedinelý v tom, že zodpoved-
nosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podpo-
rených projektov  preberajú už spomínané miestne akčné skupiny, 
ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu.

Čo je miestna akčná 
skupina?
Miestna akčná skupina (v skratke MAS) je pomenovanie nového typu 
vzájomnej spolupráce zástupcov verejnej správy, podnikateľov, miestnych 
spolkov a združení. Musí mať právnu formu občianske združenie a vlast-
nú rozvojovú stratégiu, ktorú v prípade pridelenia fi nančných prostriedkov 
z Ministerstva pôdohospodárstva SR, realizuje na svojom území. 
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Vzťah Integrovanej stratégie rozvoja Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ k opatreniam osi  4 Leader PRV SR 2007 - 2013

Akou cestou počas nasledujúcich piatich rokov  
 Základný „tón“ rozvoja nášho regiónu v najbližšom období bude 
udávať  dokument pod názvom „Integrovaná stratégia rozvoja úze-
mia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ“. Ide o program, ktorý 
na základe každoročne vyhlásených výziev podporí rôzne projekty 
v celkovej hodnote 2 086 684 EUR podľa opatrení, ktoré sú konci-
pované tak, aby čo najlepšie a najefektívnejšie „posunuli“ náš región 
dopredu. Okrem tejto sumy naše združenie získalo 417 335 EUR 
na administratívu, chod a manažovanie tohto programu a zároveň 
možnosť realizovať projekty spolupráce vo výške 151 514 EUR. 

 Celý systém programu je nastavený tak, že žiadosti o podpo-
ru na svoj projekt môže podať ktorýkoľvek oprávnený žiadateľ na 
rôzne aktivity, ktoré sú podľa koncepcie integrovanej stratégie. 
Žiadosti sa predkladajú na základe vyhlásených výziev a naše zdru-
ženie bude fungovať ako prostredník, ktorý zariadi výber projektov 
a ich ďalšie schválenie resp. neschválenie. Ako je uvedené nižšie, 
do roku 2013 budú podporované projekty obcí, podnikateľov ale 
i neziskových organizácií v rámci piatich opatrení.

Strategický cieľ
Skvalitniť vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov i návštevníkov 
a zachovať prírodné a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2015

Strategická priorita 1
Základná infraštruktúra 

a podnikateľské prostredie

Strategická priorita 2
Vidiecky cestovný ruch 

obyvateľov i návštevníkov

Strategická priorita 3
Ochrana prírodného 

a kultúrneho dedičstva

Špecifi cké ciele
Zvýšiť atraktivitu obcí 

Skvalitniť podnikateľské prostredie a služby

Špecifi cké ciele
Vytvoriť podmienky pre rozvoj
 vidieckeho cestovného ruchu

Špecifi cké ciele
Rozvíjať a budovať 

identitu územia

Opatrenie č. 1.1.1 
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Opatrenie č. 2.1.1 
Podpora činností v 
oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu 

– časť A

Opatrenie č. 3.1.1 
Vzdelávanie a informovanie

Opatrenie č. 2.1.3 
Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie č. 2.2.1
 Podpora činností v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu – časť B

Opatrenie č. 2 Vykonávanie projektov spolupráce

Opatrenie č. 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny

Názov opatrenia Oprávnení žiadatelia Výška podpory Podporované aktivity

1.1.1 Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo

Obce na území mikroregiónu. 100% Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk 
(vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), auto-
busových zastávok, obecných rozhlasov; rekonštrukcia a modernizácia 
domov smútku, požiarnych zbrojníc, amfi teátrov, vrátane ich okolia vrátane 
zriadenia pripojenia na internet.

Opatrenie č. 2.1.1 Podpora 
činností v oblasti vidiec-
keho cestovného ruchu 
– časť A

Fyzické osoby oprávnené na podni-
kanie v oblasti cestovného ruchu. V 
prípade osôb podnikajúcich aj v oblasti 
poľnohospodárstva, ich podiel ročných 
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej 
prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch 
musí byť nižší ako 30 %.

50% Prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých 
objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 
10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a za-
riadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén 
a pod.). Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pri-
pojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.

Opatrenie č. 2.1.3 
Obnova a rozvoj obcí

Obce na území mikroregiónu. 100% Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia lávok, verejných priestranstiev 
a parkov, výstavba cyklotrás.

Opatrenie č. 2.2.1 Podpora 
činností v oblasti vidiec-
keho cestovného ruchu 
– časť B

Právnické osoby združujúce subjekty pô-
sobiace v oblasti vidieckeho cestovného 
ruchu.

50% Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu. Vý-
davky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov, s aktívnou 
účasťou na zahraničných i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ru-
chu, výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných technológií.

Opatrenie č. 3.1.1 
Vzdelávanie a informovanie

Inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytova-
nia vzdelávacích a informačných služieb 
(štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-
právne, neziskové organizácie, občianske 
a záujmové združenia, profesijné komory, 
štátne podniky).

100% Formy informačných aktivít: krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získa-
nie potrebných vedomostí a zručností; konferencie a semináre; výmenné 
informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ; putovné aktivity k cieľo-
vým skupinám; ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové 
portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné 
vzdelávanie.
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Po naštartovaní aktivít súvisiacich s realizáciou integrovanej stratégie
vyhlásilo združenie v decembri 2010 prvú výzvu na predkladanie 
projektov. Konkrétne to bola Výzva č. 1/PRV/MAS 24 pre opatre-
nie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Záväzný ter-
mín podania Žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok bol 15. feb-
ruár 2010. V tomto prvom kole bolo predložených šesť projektov, 

ktoré boli dňa 24. februára 2010 hodnotené výberovou komisiou. 
Tá dohliadala na splnenie požadovaných kritérií, kvalitu projektov 
a určila záverečné poradie hodnotených projektov. Nasledujúci deň 
predsedníctvo schválilo týchto šesť projektov, ktoré budú podporené 
z Leadra. Vďaka tejto podpore bude napr. v Mýtnej Novej Vsi vyno-
vený dom smútku či obnovená budova požiarnej zbrojnice v Krnči.

Prvých šesť projektov čaká na podpis zmluvy

Ako jedna zo schválených Miestnych akčných skupín Združenie 
mikroregiónu SVORNOSŤ malo možnosť uchádzať sa o fi nančnú 
podporu na spolufi nancovanie integrovanej stratégie rozvoja úze-
mia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výška získa-
nej dotácie, ktorá bola v novembri 2009 schválená, predstavuje 
41 492 EUR, pričom každoročne na projekty je z tejto čiastky k dis-

pozícii 8 298,48 EUR. Prvé výzvy z dotácie NSK združenie vyhlá-
silo v decembri 2009 a to na vypracovanie architektonických štúdií 
v rámci opatrenia 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. 
V rámci dvoch výziev bolo podaných 6 projektov, ktoré boli aj schvá-
lené a do konca roka boli tieto projekty aj fyzicky ukončené.

Vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju smerujú 
fi nančné prostriedky na projekty aj do nášho regiónu

Prehľad schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Rekonštrukcia domu smútku a úprava okolia Žiadateľ: Obec Čeľadince Žiadaná výška: 47 576,70 €

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu 35-ročnej budovy domu smútku, opravu a dobudovanie plochy, ktorá slúži na obrady a zatraktívnenie okolia osadením 
lavičiek, stojana na bicykle a informačnej tabule.

Autobusový prístrešok a úprava okolia Žiadateľ: Obec Koniarovce Žiadaná výška: 6 556,00 €

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia autobusovej zastávky, ktorá sa nachádza pri ceste I/64 a ktorá slúži ako dôležitá prestupná stanica pre cestujúcich 
autobusových liniek. Súčasťou projektu je i nevyhnutná úprava okolia.

Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Ludanice, 
miestna časť Mýtna Nová Ves Žiadateľ: Obec Ludanice Žiadaná výška: 49 870,00 €

Cieľom projektu je skvalitniť služby poskytované domom smútku v miestnej časti Mýtna Nová Ves pre obyvateľov obce a zabezpečiť dôstojnejšie vykonávanie pohreb-
ných obradov. V rámci projektu bude taktiež riešená i úprava okolia.

Bezdrôtový rozhlas Hrušovany - rozšírenie siete – I. etapa Žiadateľ: Obec Hrušovany Žiadaná výška: 7 946,00 €

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v obci. Projekt rieši nahradenie drôtového rozhlasu novým bezdrôtovým. S použitím digitálneho kódovania 
prijímačov sa týmto moderným systémom ozvučenia zaistí kvalitná informovanosť a varovanie obyvateľov.  

Rekonštrukcia domu smútku s obradnou miestnosťou Žiadateľ: Obec Belince Žiadaná výška: 46 460,08 €

Zámerom projektu je rekonštrukcia hlavných stavebných prvkov domu smútku a to konkrétne obvodových konštrukcií a vnútornej inštalácie. Z dôvodu malého vnútor-
ného priestoru obradnej miestnosti bude vybudovaný prístrešok a upravené okolie domu smútku.

Prestavba budovy požiarnej zbrojnice Krnča Žiadateľ: Obec Krnča Žiadaná výška: 47 576,70 €

Predmetom projektu je renovácia starej budovy požiarnej zbrojnice, ktorá sa nachádza v centre obce Krnča. Je plánovaná výmena strechy, okien a dverí, vybudovanie 
nového ústredného vykurovania a sociálnych zariadení.

Keďže proces hodnotenia projektov je u nás v regióne novinkou, pred samotným hodnotením absolvovala výberová komisia školenie pod 
vedením Ing. Viery Révayovej z Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR. A to, že hodnotenie žiadostí je neľahká a zodpovedná úloha, sa 
ukázalo priamo v praxi – už na prvom zasadnutí výberovej komisie.

Keďže administrácia integrovanej stratégie je náročný proces, prijali sme dve zamestnankyne. Manažérkou združenia je Ing. Barbora Gerhá-
tová, ktorá je dlhoročnou projektovou manažérkou a za administratívnu pracovníčku sme prijali Ing. Teréziu Menzerovú. Na Obecnom úrade 
v Solčanoch bola zriadená kancelária.  Tu sú k dispozícii všetkým, ktorí majú záujem o informácie a spoluprácu. 
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Názov žiadateľa Názov projektu Výška dotácie  Celkový rozpočet

1. Výzva  z dotácie NSK

Obec Čermany Amfi teáter Čermany – rekonštrukcia a modernizácia 1698 € 1700 €

Obec Koniarovce Architektonická štúdia – rekonštrukcia a modernizácia autobusovej 
zastávky v centre obce Koniarovce

210 € 210 €

Obec Nitrianska Streda Architektonická štúdia detského ihriska v obci Nitrianska Streda 1698 € 1700 €

2. Výzva  z dotácie NSK

Obec Oponice Rekonštrukcia autobusových zastávok – architektonická štúdia 1344,48 € 1348 €

Obec Čeľadince Výstavba detského ihriska v obci Čeľadince 1698 € 1700 €

Obec Krnča Detské ihrisko pri KD Krnča 1650 € 1650 €

Schválené projekty z dotácie NSK v roku 2009

V poradí tretia výzva bola vyhlásená od 25. januára do 15. februára 
2010. V rámci opatrenia 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyva-
teľstvo sa mohli obce uchádzať o preplatenie výdavkov spojených 
s prípravou projektových žiadostí do výšky 700 EUR, tzv. poraden-
ské a konzultačné služby. Do uzávierky tretej výzvy boli predložené 
štyri projekty, ktoré na odporučenie výberovej komisie predsedníctvo 
dňa 25. februára 2010  schválilo s podmienkou podpisu zmluvy až 

po schválení projektov podaných do Výzvy 1/PRV/MAS 24. Do ďal-
šej výzvy, ktorá bola vyhlásená v máji tohto roku a kde mohli obce 
opäť žiadať o dotáciu na architektonické štúdie bolo podaných až 
šesť žiadostí, ktoré boli nakoniec aj podporené. V súčasnosti naprík-
lad je už vypracovaná štúdia na detské ihrisko v Preseľanoch alebo 
na multifunkčné ihrisko v Ludaniciach. 

Názov žiadateľa Názov projektu Výška dotácie  Celkový rozpočet

3. Výzva  z dotácie NSK
Obec Čeľadince Rekonštrukcia Domu smútku a úprava okolia 700 € 1000 €

Obec Koniarovce Architektonická štúdia – rekonštrukcia a modernizácia autobusovej zastávky v centre 
obce Koniarovce

700 € 700 €

Obec Krnča Prestavba budovy požiarnej zbrojnice Krnča 700 € 1000 €

Obec Belince Rekonštrukcia domu smútku s obradnou miestnosťou - Belince 700 € 1000 €

Pri príprave týchto projektov boli z dotácie NSK podporené poradenské a konzultačné služby. V súčasnosti tieto projekty čakajú na schválenie Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR. 

4. Výzva  z dotácie NSK
Obec Preseľany Architektonická štúdia „Detské ihrisko Preseľany“ 1100 € 1700 €

Obec Hrušovany Štúdia „Rekonštrukcia Domu smútku a prístrešok – Hrušovany“ 1025 € 1025 €

Obec Ludanice Architektonická štúdia na Multifunkčné ihrisko - Ludanice 1100 € 1260,50 €

Obec Koniarovce Architektonická štúdia „Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Koniarovce“ 520 € 520 €

Obec Čermany Architektonická štúdia „Rekonštrukcia a modernizácia predajného miesta – tržnice“ 653,48 € 654 €

Obec Kamanová Architektonická štúdia „Športový areál – Kamanová“ 1100 € 1700 €

Schválené projekty z dotácie NSK v roku 2010

Druhé a tretie kolo výziev na investičné projekty 
 Presne 13 Žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok bolo poda-
ných v termíne uzávierky v poradí   druhej a tretej výzvy na predkla-
danie projektov. Výzva č.2/PRV/MAS 24 bola vyhlásená v termíne 
od 1. apríla 2010 a výzva č.3/PRV/MAS 24 o niekoľko dní neskôr. 
V oboch prípadoch posledný termín predloženia projektov bol spo-
ločný - 10. jún 2010. Všetky podané žiadosti prešli o päť dní ne-
skôr procesom hodnotenia a boli odporučené výberovou komisiou 
na schválenie. V rámci druhej výzvy vyhlásenej pre opatrenie 1.1.1 
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo bolo schválených pred-
sedníctvom združenia 12 projektov a v rámci Výzvy č. 3/PRV/MAS 
24 vyhlásenej pre opatrenie 3.1.1 Vzdelávanie a informovanie, 
jeden projekt. V súčasnosti uvedené projekty čakajú, kým prejdú 
procesom kontroly na Pôdohospodárskej platobnej agentúre SR 
a v prípade, že všetko bude v poriadku, s týmito úspešnými žiada-
teľmi budú podpísané zmluvy o poskytnutí fi nančných prostriedkov 
na realizáciu investícií. 
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Prehľad predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Výzva 2/PRV/MAS 24

Výzva 3/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvu 
– ponúka možnosti pre obnovu a rozvoj obcí

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Združením mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integro-
vanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje od 01. 08. 2010 Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre opatrenie 2.1.3 
Obnova a rozvoj obcí.
Oprávnené činnosti  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia lávok, verejných priestranstiev a parkov,
                                   • výstavba cyklotrás.
Oprávnení žiadatelia: Obce, ktoré majú sídlo na území Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: od 3 300 € do 50 000 €
Dĺžka realizácie projektu: od 3 mesiacov do 24 mesiacov
Termín prijímania projektov: od 09. 09. 2010 do 30. 09. 2010
Rozpočet v rámci tejto výzvy je 285 000 €
Miesto podania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok: pracovisko Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ v budove Obecného 
úradu Solčany. 
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle výzvy 
na implementáciu stratégie. 
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné 
ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení a  v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finan-
čného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo Dodatkoch.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny 
nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Názov projektu Žiadateľ Žiadaná výška

Viacúčelové športové ihrisko – Oponice Obec Oponice 68 197,36 €

Detské ihrisko – Čeľadince Obec Čeľadince 25 963,73 €

Autobusové zastávky v obci Kamanová Obec Kamanová 14 522,95 €

Detské ihrisko – Preseľany Obec Preseľany 27 590,96 €

Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v obci Dvorany nad Nitrou Obec Dvorany nad Nitrou 65 222,06 €

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Solčany Obec Solčany 38 490,85 €

Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v Horných Obdokovciach Obec Horné Obdokovce 76 192,17 €

Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Koniarovce Obec Koniarovce 13 026,18 €

Detské ihrisko – Nitrianska Streda Obec Nitrianska Streda 57 573,37 €

Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a priestoru pietneho aktu – Ludanice Obec Ludanice 31 601,00 €

Amfi teáter Čermany – rekonštrukcia a modernizácia Obec Čermany 65 201,53 €

Detské ihrisko v obci Krnča Obec Krnča 16 268,55 €

Názov projektu Žiadateľ Žiadaná výška

Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu Občianske združenie Nitrian-
sky vidiecky parlament

5 160,00 €

Aktuálna výzva
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Prvý kontakt s našimi budúcimi partnermi 
- MAS Šluknovsko
V predposledný júnový týždeň tohto roku dostala desaťčlenná sku-
pina členov Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ možnosť zavítať 
do najsevernejšieho kúta Českej republiky a spoznať región Miest-
nej akčnej skupiny Šluknovsko. V malej obci  Jiřetín pod Jedlovou 
nás privítala predsedkyňa a zároveň manažérka MAS Šluknovsko 
Ing. Eva Hamplová, ktorá nás sprevádzala počas celej našej návštevy. 

17. 6. 2010 Deň nášho príchodu 
Múzeum baníctva a pešia prehliadka obce Jiřetín pod Jedlovou –
ako prvú sme navštívili stálu expozíciu baníctva v starej baníckej 
šachte. V obci nás privítal starosta pán Jozef Zoser, ktorý nám pri-
blížil jej históriu a predstavil projekty ako výstavba vodovodu, rekon-
štrukcia kultúrnych pamiatok a iné. V roku 1998 obec získala titul 
„Vesnice roku“. Zaujímavé boli priestory športového areálu, ktorý 
pozostával z viacerých ihrísk napr. plážového, multifunkčného a gol-
fového ihriska a otvoreného bazénu. Jeho súčasť tvorí aj detské 
ihrisko, klub a reštaurácia, ktorú obec dala do prenájmu podnikateľom. 
Večer s členmi MAS Šluknovsko - práve tu sa konalo stretnutie 
s predstaviteľmi a členmi MAS Šluknovsko. Zo strany českej MAS 
boli prítomní viacerí starostovia obcí, členovia výberovej komisie 
a mnoho ďalších členov, ktorí nám predstavili jednotlivé programy, 
ktoré sa v regióne už realizovali a pozvali nás na ich obhliadku 
v nasledujúcich dňoch. Z našej strany manažérka mikroregiónu 
Ing. Barbora Gerhátová predstavila históriu združenia a zaujímavé 
realizované projekty.

18.06.2010 Druhý deň nášho pobytu
Prehliadka domu České Švýcarsko, športového areálu a Domu 
voľného času – v mestečku Krásna Lípa je v centre umiestnená ex-
pozícia Národného parku České Švýcarsko. V objekte sa nachádza 
aj informačné centrum a pracovné priestory. Hravou formou expo-
zície určenou i pre deti nás previedol Ing. David Pastva. Neďaleko 
vybudovaný športový areál pozostáva zo 14-tich objektov, ktorým 
dominuje nafukovacia hala. Dom voľného času mesto zrenovovalo 
v rámci projektu pomoci pre rómske rodiny. 
Zjazdovka Horní Podluží a Kozia farma Žofín – v daždivom počasí 
sme zavítali do obce Horní Podluží, kde nám starosta obce Karel 
Kopecký predstavil spôsob vybudovania zjazdovky a areálu. Známa 
je i kozia farma, ktorú spravujú manželia Dvořákovci a ktorí práve 
získali certifi káty o jedinečnosti svojich výrobkov. 
Kostol Dolní Podluží  a Koncert na Křížové hoře a hrad Tolštejn 
– sprevádzal nás zástupca starostu obce Pavel Mensa a Ing. Karel 
Vojta, ktorý je predsedom združenia na záchranu kostola sv. Kata-
ríny z r. 1547. Ako nadšencom sa im podarilo zachrániť vežu kos-
tola, v ktorej teraz zhromažďujú cennosti. Křížová hora je známa 

svojou krížovou cestou, hrad je z roku 1337 a odkedy bol vypálený, 
je v ruinách. Práve na našej návšteve sme absolvovali koncert 
v kaplnke sv. Kríža a potom sme pešo kráčali so všetkými návštev-
níkmi Tolštejnských slávností na hrad, kde prebiehali ukážky dobo-
vého šermu a bojov.

19.06.2010 Tretí deň nášho pobytu
Prehliadka kostolíčka v Dolní Poustevně a sakrálnych pamiatok 
- Kostol v Dolní Poustevně sa nevyužíval  a preto občianske zdru-
ženie Martina Kučeru zhotovilo projekt jeho renovácie. V súčasnosti 
sa využíva ako galéria či múzeum a kancelárie združenia. Na okraji 
tohto mestečka sme navštívili niekoľko sakrálnych pamiatok - krížov 
aj s podstavcami, ktoré boli zrenovované za fi nančnej podpory prog-
ramu Leader. 
Podstávkový dom v Lipovej a  Zámok Šluknov – najmladší 
starosta v kraji pán Pavel Svoboda nám predstavil v rekonštrukcii 
architektonicky cenný podstávkový dom. Šluknov je najsevernejšie 
mesto v Čechách, ktoré sa pýši  novo zrenovovaným renesančným 
zámkom. Počas 20 rokov sa mestu podarilo krok po kroku získavať 
fi nančné prostriedky na jeho opravu. Konajú sa tu svadobné obra-
dy, výstavy, zasadania mestského zastupiteľstva a rôzne iné akcie. 
Na prízemí nájdete zámockú cukráreň i dobre vybavené Regionálne 
centrum.
Prehliadka najsevernejšej Lorety a mestečka Chřibská - nav-
štívili sme mesto Rumburk, kde sme absolvovali prehliadku kláš-
torného komplexu, kde na nádvorí stojí Loretánska kaplnka Panny 
Márie - presná kópia talianskeho originálu. Mestečko Chřibská sa 
preslávilo výrobou skla a výrobou priadze a nití. Starosta pán Jo-
zef Navrátil nám ukázal miestne vlastivedné múzeum venovanému 
histórii mesta a jeho rodákovi slávnemu prírodovedcovi botanikovi 
a cestovateľovi po Južnej Amerike Tadeášovi Haenkemu. 

20.06.2010 Deň nášho odchodu
Prehliadka mesta Varnsdorf, návšteva zámočku a školiaceho 
centra – mesto Varnsdorf má 16 tis. obyvateľov  a je druhým naj-
väčším mestom okresu Děčín. Z troch strán je obklopené hranicami 
s Nemeckom. Prezreli sme si kostol z červených glazovaných tehál 
z roku 1904, ďalej kostol sv. Františka z Asisi, veľa opustených závo-
dov ako Elite, funkčný závod Vitana a veľký areál kasární.  Zážitkom 
bola návšteva 29 metrov vysokej vyhliadkovej veže, ktorá poskytuje 
nádherný pohľad na najsevernejšiu časť Čiech. Zaujímavosťou je, 
že na jej opravu prispeli fi rmy a obyvatelia Burgsburgu z Nemecka. 
Záver celej pracovnej cesty v Čechách sa konal v kancelárii MAS 
Šluknovsko, spoločná fotografi a a rozlúčka ukončila našu pracovnú 
cestu. Nastúpili sme do autobusu a vyzbrojení skúsenosťami z am-
biciózneho regiónu, ktorý rozvoj vsadil na turistiku, sme sa vydali na 
spiatočnú cestu na Slovensko.
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 Skupinu zahraničných Slovákov z Miestnej Opštiny Padina zo Srb-
skej republiky sme privítali 1. júla 2010 v Nitre, kde začínali dni Ma-
tičného svetového festivalu Slovenskej mládeže. V piatok 2. júla 2010 
od rána začali spoznávať náš mikroregión pri novo zrekonštruovanom 
Farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Ludaniciach. Keďže Srbská 
republika je ešte stále v prístupových rokovaniach za člena Európ-
skej únie, predstavili sme im úspešné projekty - Dom rozvoja vidieka 
v Chrabranoch, farmu v Oponiciach ale i materskú školu vo Dvoranoch 
nad Nitrou a prvé výsledky z fungovania programu Leader počas se-
mináru, ktorý sa konal  v reštauračnom zariadení Slížar v Solčanoch. 
Krásny spoločný deň sme ukončili prehliadkou Apponyiho múzea 
a ochutnávkou dobrých vín vo vínnej pivnici pod Oponickým hradom.

Prišli nás pozrieť Slováci zo Srbska – z dolnej zeme

 Vzdelávanie v praxi – i tak sa dá nazvať pracovná návšteva zah-
raničných študentov z desiatich krajín Európskej únie, ktorí pobudli 
v našom regióne 21. – 23. apríla 2010. V rámci programu ERAZMUS 
realizovaného Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou „realitu slo-
venského vidieka“ prišli okúsiť Lucas Rumpus (Francúzsko), Kristina 
Vabolyte (Litva), Claudia Bellone, Raffaela Romini (Taliansko), Zoila Me-
nacho Poras (Nemecko), Radoslaw Zuzula (Poľsko) a Klement Mlečnik 
(Slovinsko). Zo Slovenska študentov sprevádzala Ľubica Majstríková 
a z domáceho zastúpenia pani Darina Gerhátová - predsedníčka Zdru-
ženia MR SVORNOSŤ, Ing. Barbora Gerhátová – manažérka združenia 
a Ing. Terézia Menzerová – administratívna pracovníčka združenia. 
 Prvou zastávkou zahraničnej návštevy bolo nádvorie Apponyiho 
múzea, kde študentov privítal starosta obce Oponice Ján Lukniš. 
Nasledovala prehliadka tohto renesančného kaštieľa postaveného 
v 17. storočí; študentov sprevádzal kastelán múzea pán Mgr. Pe-
ter Králik. Nasledujúce kroky študentov viedli do Vysokoškolského 
poľnohospodárskeho podniku, ktorý získal fi nančné prostriedky 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 na rekonštrukciu farmy 
a zakúpenie poľnohospodárskych strojov. Študentov veľmi zaujala 
technologická vybavenosť farmy a maštalí.  Spestrením bol výstup 
na Oponický hrad a ochutnávka vzoriek vína z miestnej vínnej pivni-
ce. V závere prvého dňa študenti potvrdili veľký potenciál územia pre 
rozvoj turizmu ako aj význam vybudovania informačnej kancelárie.
 Druhý deň programu patril obci Solčany. Pán starosta Ing. Ju-
raj Soboňa študentom priblížil históriu obce, jej súčasnosť, tradície 
a kultúrne bohatstvo (tradičný solčiansky vyšívaný kroj). Nasledoval 
presun do základnej školy, kde študenti ocenili vybavenosť materskej 

škôlky, školy, jedální, telocvične a ihriska, na ktorých rekonštrukciu 
pomohli peniaze získané z eurofondov. Súčasťou programu bola 
i diskusia v Poľnohospodárskom družstve Tríbeč Nitrianska Streda 
so sídlom v Solčanoch o problémoch v oblasti zhodnocovania pro-
dukcie a prehliadka Domu sociálnych služieb. Záver tohto dňa patril 
rodinnému podniku pána Švajlena, výrobcu ochucovadla do jedál 
Solčanka. Tento typ podnikania študenti veľmi pozitívne hodnotili.
Posledný deň strávili študenti v obci Hrušovany. Ráno ich privítal 
starosta obce Bernard Fraňo, nasledovala prehliadka areálu záh-
radkárov a návšteva fi rmy HASIL – HD, s.r.o., prehliadka ich hasič-
skej techniky. V závere si študenti prezreli Rímsko-katolicky kostol 
sv. Martina a školu. 

Zahraniční študenti navštívili mikroregión SVORNOSŤ 

Kontakty na Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Meno Funkcia telefón e-mail
Darina Gerhátová predseda 0917 306 452 svornost@stonline.sk
Ing. Barbora Gerhátová manažér 0917 306 453 info@mrsvornost.sk
Ing. Terézia Menzerová administratívny pracovník 038/538 36 53 terezia.menzerova@mrsvornost.sk
Adresa sídla Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany
IČO: 36103942
Adresa kancelárie Obecný úrad Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
Telefón 038/ 538 36 53
Internetová stránka www.mrsvornost.sk


