MAS – Dvory a okolie
Nitriansky samosprávny kraj aj tento rok podporí rozvoj mikroregiónu
MAS - Dvory a okolie, ktorého členom je aj naša obec.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda
verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD.
podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK pre implementáciu Integrovanej
stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny – Dvory a okolie na rok 2015.
Zmluva nadobudla účinnosť 14. júla 2015.
NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 38.690 € v rámci dotačného nástroja
LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre
bývanie vo vidieckych obciach na území miestnej akčnej skupiny (MAS) a zvýšiť ich
atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.
Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ)
MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy
schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na
rok 2015 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123). Občianske združenie MAS – Dvory a
okolie ako konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie svojej stratégie
(ISRÚ) prostredníctvom konečných užívateľov - predkladateľov projektov v daných
opatreniach v zmysle schváleného Finančného plánu.
Miestna akčná skupina (MAS) zverejní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy s NSK Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ŽoNFP) pre konečných užívateľov z územia miestnej akčnej skupiny (MAS).
MAS - Dvory a okolie je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom budovania verejnosúkromného partnerstva a integrovaného rozvoja na území katastrov 15 obcí: Bešeňov, Bíňa,
Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce , Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň,
Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan. Okrem samospráv sú členmi miestnej akčnej skupiny
(MAS) aj zástupcovia súkromného a občianskeho sektoru z územia mikroregiónu.

Ing. Branislav Becík, PhD.
predseda MAS – Dvory a okolie
Vo Dvoroch nad Žitavou, 20.07.2015
„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“

