Www.malokarpatskyregion.sk

verejno - súkromné partnerstvo

oz malokarpatský región
Spojme sily pre rozvoj nášho regiónu. Zrealizujme dobré nápady pre lepší život na vidieku.

navrhni logo — zapoj sa do
SÚŤAŽE a vyhraj :)

Zapoj sa do súťaže o
navýstižnejšie logo OZ
Malokarpatský region.
Viac na webe.

. oz malokarpatský region v číslach:

Počet miest a obcí v území

16

Počet obyvateľov v území

41 202

Počet členov združenia

40

z toho verejný sektor

16

súkromný sektor

12

neziskový sektor
a fyzické osoby

. kontaktné údaje:
adresa: Hlavná 168
900 89 Častá
IČO: 42364892
DIČ: 2120078928
www.malokarpatskyregion.sk
info@malokarpatskyregion.sk

12

. oz malokarpatský región
OZ Malokapratský región je
občianske združenie, ktoré
vzniklo v októbri 2014.
Združuje mestá a obce,
podnikateľov, mimovládne
organizácie a fyzické osoby
z katastrálneho územia miest
Modra a Svätý Jur a obcí
Báhoň, Budmerice, Častá,
Doľany, Dubová, Chorvátsky
Gr o b, Ja b l on ec , P í la ,
Slovenský Grob, Šenkvice,
Štefanová, Viničné, Vinosady,
Vištuk.

. hlavné ciele


Vytvorenie platformy aktívnych občanov, ktorí sa
prostredníctvom tohto združenia podieľajú na rozvoji
celého územia.



Vytvorenie funkčnej siete pracovníkov verejnej správy,
podnikateľov a neziskových organizácii.



Vytvorenie priestoru pre súkromný sektor aktívne sa
zapojiť do tvorby a formovania prostredia v ktorom žijú
a pracujú.



Možnosť podieľať sa na príprave stratégie rozvoja
územia obcí a realizácia kvalitných projektov pre
rozvoj regiónu.



V programovom období 2014 – 2020 má občianske
združenie Malokarpatský región ambíciu byť jedným
z podporených MAS v SR a priniesť do územia
finančné zdroje.

. čo je to MAS?
Miestna akčná skupina
(MAS) je právnická osoba,
najčastejšie občianske
združenie. Združenie je
založené na princípoch
miestneho partnerstva za
účelom podpory a rozvoja
vidieckeho regiónu. Ide
o spojenie občanov,
mimovládnych organizácií,
podnikateľov a verejnej
správy (miest a obcí), ktorí

spolupracujú na rozvoji
územia a pri získavaní
finančných prostriedkov z EÚ
a z národných programov pre
svoj región.
MAS sa snaží koordinovať
rozvoj územia vytvorením
integrovanej stratégie rozvoja
územia s ohľadom na
miestne potreby a potenciál.
Na základe vypracovanej
strat égi e po to m MAS

vyhlasuje,
posudzuje
a vyberá jednotlivé typy
aktivít a projektov. Následne
zabezpečuje financovanie
z uvedených zdrojov. Žiadosti
o financovanie projektov
a aktivít môžu podávať
organizácie, podnikatelia,
s am os prá vy p ôso b ia c e
v meste alebo obci, ktorá je
rozhodnutím zastupiteľstva
členom OZ MR.

P R Í Ď T E A Z A P O J T E S A …..
Máte dobrý nápad, projekt? Príďte na stretnutie, predstavte svoj projekt a spolu budeme hľadať
ako ho prefinancujeme a zrealizujeme. Staňte sa súčasťou tímu rozvoja regiónu.
Pozývame Vás na informatívne stretnutie, ktoré sa bude konať

23. 9. 2015 o 18:00 v Kultúrnom dome v Šenkviciach .

