Popis projektu
„Implementácia Stratégie CLLD MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“
(kód projektu: 302050Q636).
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 financovania implementácie hlavných aktivít
projektu v súlade so stratégiou CLLD.
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.
Prostredníctvom podpory inovatívneho podnikania a tvorby udržateľných pracovných miest, zvýšenia
bezpečnosti a dostupnosti sídiel a rozvoja komunitných a sociálnych služieb, ktoré prispejú
k napĺňaniu stanovených cieľov a ktoré budú realizované so zreteľom na pridelené finančné
prostriedky prostredníctvom oprávnených aktivít (projektov) konečných prijímateľov, realizácia
hlavných aktivít projektu prinesie pozitívne výsledky v podobe:
•
•
•
•

zlepšenia prvkov verejnej infraštruktúry,
zlepšenia prístupu a zvýšenia kvality verejných služieb,
tvorby zamestnanosti,
zvýšenia konkurencieschopnosti a posilnenie podnikateľského sektora.

Projekt implementácie stratégie CLLD bude realizovaný na území Združenia mikroregiónu
SVORNOSŤ, ktoré združuje 12 obcí v okrese Topoľčany. Samotný projekt spočíva v implementácii
troch hlavných aktivít:
A1 Podpora podnikania a inovácií
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
C1 Komunitné sociálne služby
pre oprávnených žiadateľov vrátane jednotlivých postupov MAS v rámci implementácie stratégie
CLLD (vyhlasovanie výziev, výber projektov, schvaľovací proces, realizácia projektov užívateľov,
kontrola projektov atď.), tak aby boli naplnené merateľné ukazovatele na úrovni hlavných aktivít
projektu a stratégie CLLD.
Realizácia vyššie uvedených aktivít projektu prispeje k posilneniu mikro a malých podnikov v oblasti
výroby a služieb, zvýšeniu zamestnanosti v regióne, skvalitneniu základnej infraštruktúry a rozvoju
poskytovaných verejných služieb, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na zvýšenie
konkurencieschopnosti územia MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ.
Prijímateľ: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany, IČO:36103942)
Celková výška oprávnených výdavkov: 333 170,53 EUR
Maximálna výška NFP: 316 512,00 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 316 512,00 EUR
Termín začatia realizácie projektu: 05/2019
Termín ukončenia realizácie projektu: 12/2023

