Popis projektu „Animácie MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“
(kód projektu: 309190P522)
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR
Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie: 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie
19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválenej Stratégie CLLD
Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom aktivít spojených s animáciou a oživovaním
stratégie 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.
V zmysle schválenej stratégie MAS implementácia 10 opatrení, ktoré prispejú k napĺňaniu
stanovených cieľov má priniesť pozitívne výsledky, ktoré preukážu „výrazný rozvoj územia“ v podobe
zlepšenia infraštruktúry a prístupu k verejným službám, tvorby zamestnanosti, zvýšenia
konkurencieschopnosti a posilnenia podnikateľského sektora a novej infraštruktúry cestovného
ruchu.
Hlavnou aktivitou projektu je realizácia animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie
CLLD, ktorá spočíva vo financovaní aktivít zameraných na budovanie schopností a zručností MAS vo
vzťahu k implementácii schválenej Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. V poradí druhá
hlavná aktivita projektu je zameraná na realizáciu výdavkov spojených s prevádzkou a animáciami
v rámci dodatočnej alokácie.
Hlavné aktivity projektu budú realizované prostredníctvom:
1) Propagácie a informovania širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD
2) Výmeny informácií medzi miestnymi aktérmi v rámci PRV SR a IROP
3) Informačných akcií pre širokú verejnosť zameraných na poskytovanie informácií a zručností
pri príprave žiadostí v rámci PRV SR 2014 – 2020 a IROP
Realizácia projektu prostredníctvom animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie
CLLD a výdavkov súvisiacich s prevádzkou a animáciami v rámci základnej a dodatočnej alokácie
prinesie pozitívne výsledky na území MAS v podobe dosiahnutia úspešnej a efektívnej implementácie
a propagácie stratégie CLLD a opatrení PRV SR 2014 – 2020.
Prijímateľ: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany, IČO:36103942)
Celková výška oprávnených výdavkov: 20 748,75 EUR
Maximálna výška NFP: 20 748,75 EUR
Termín začatia realizácie projektu: 11/2018
Termín ukončenia realizácie projektu: 12/2023

