Popis projektu „„Financovanie prevádzkových nákladov
MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“ (kód projektu: 302051Y843).
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválenej Stratégie CLLD
Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.
Strategickým cieľom stratégie CLLD je zvýšenie atraktivity a prosperity územia Združenia
mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom rozvoja základnej infraštruktúry s dôrazom na udržateľné
životné prostredie, kvality verejných služieb, konkurencieschopnosti podnikateľského sektora
a rozvojom vidieckeho cestovného ruchu.
V zmysle schválenej stratégie MAS vyplýva povinnosť implementovať opatrenia/hlavné aktivity, ktoré
napĺňajú 6 špecifických cieľov a strategický cieľ. Tie majú priniesť pozitívne výsledky, ktoré preukážu
„výrazný rozvoj územia“ v podobe zlepšenia infraštruktúry a prístupu k verejným službám, tvorbu
zamestnanosti - vytvorenia min. 6 nových pracovných miest, zvýšenia konkurencieschopnosti
a posilnenia podnikateľského sektora a novej infraštruktúry cestovného ruchu.
Na implementáciu Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ bude mať realizácia projektu
tieto pozitívne dopady:
•

zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej
implementácie a propagácie stratégie CLLD
• zvýšenie kvality poskytovaných verejných služieb
• podpora mikro a malých podnikov v oblasti výroby a služieb
• tvorba nových pracovných príležitostí
• zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie podnikateľského sektora
• tvorba novej infraštruktúry cestovného ruchu
Hlavnou aktivitou projektu je: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením
uskutočňovania stratégií CLLD, ktorá spočíva v pokračovaní prevádzky kancelárie MAS. Oprávnené
výdavky projektu sú naplánované s ohľadom na reálnosť a primeranosť realizácie hlavnej aktivity
projektu a s ohľadom na potrebu implementácie stratégie CLLD. Zahŕňajú personálne výdavky na
činnosť dvoch pracovníkov (projektový manažér, odborný administratívny asistent), odborných
hodnotiteľov predložených ŽoNFP a výdavky na samotnú prevádzku kancelárie (nájomné, cestovné
výdavky a pod.).
Prostredníctvom realizácie aktivít projektu bude zabezpečená dostatočná prevádzková kapacita MAS,
ktorá bude schopná realizovať činnosti na dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov Stratégie CLLD
Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.
Prijímateľ: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany, IČO:36103942)
Celková výška oprávnených výdavkov: 39 753,80 EUR
Maximálna výška NFP: 37 766,11 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 37 766,11 EUR
Termín začatia realizácie projektu: 11/2019
Termín ukončenia realizácie projektu: 12/2023

