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Dôvodová správa k materiálu č. 7 na 31. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom schválilo dňa 30.03.2015 vstup obce do Miestnej 
akčnej skupiny. V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho 
rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny , ktorá bola 
zverejnená  2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre 
schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, 
ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude  Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou zaslané  Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 
a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny. 
V rámci programu pre rozvoj vidieka SR na roky 2014 - 2020 bol miestnej akčnej skupine VITIS, 
ktorej členom je aj Obec Trnovec nad Váhom, schválený na implementáciu stratégie príspevok 
vo výške 1 008 298,09 €. 
Na základe schváleného príspevku bude možné realizovať viacero rozvojových  projektov obcí, 
podnikateľov ako aj tretieho sektora, ktoré budú smerovať ku skvalitneniu života občanov. 

Členmi miestnej akčnej skupiny OZ VITIS sú okrem obce Trnovec nad Váhom aj ďalší členovia 

so sídlom v Trnovci nad Váhom a to : AL AGRO, s.r.o, BIONIKA, s.r.o. a Jazdecký klub Lángov 
dvor. 

 

V prípade ak sa vyčerpajú finančné prostriedky vo výške 1 008 298,09 €, bude možné požiadať 
o ďalšie finančné zdroje v celkovej výške cca. 1 700 000,-€. Obec Trnovec nad Váhom sa aj 



týmto spôsobom snaží získať finančné zdroje, do výziev sa môžu zapojiť všetky organizácie, 
združenia, podnikatelia, neziskové organizácie a pod., ktoré majú svoju pôsobnosť na území 
obce a realizovaním viacerých rozvojových projektov prispejú k skvalitneniu a rozvoju 
spoločenského života v obci. 

Viac informácií, ako aj stratégia budú postupne zverejnené na stránke združenia VITIS 
(http://www.vitis-mas.sk/). 

 

 


