Stručný popis projektu Prevádzka kancelárie MAS - OZ pre rozvoj
mikroregiónu "Požitavie - Širočina" (kód 302051N126)
Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného
regionálneho operačného programu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD
mikroregiónu "Požitavie - Širočina" prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity
kancelárie MAS.
Strategický cieľ mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ je do roku 2023 zabezpečiť pre obyvateľov
mikroregiónu zvýšenie kvality ich života, dostatočný počet pracovných miest a zatraktívnenie
regiónu z pohľadu cestovného ruchu a voľno časových aktivít prostredníctvom budovania
infraštruktúry, podporou podnikateľského prostredia a spoluprácou.
Špecifické ciele projektu sú:
• vytvorenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej
implementácie stratégie CLLD a naplnenie jej cieľov
• tvorba zamestnanosti na vidieku
• vytvorenie základnej informačnej a poradenskej jednotky pre šírenie metódy
LEADER/CLLD
Prístupom zdola nahor sa dosiahne synergický účinok finančnej podpory a efektívne sa zapoja
miestni obyvatelia na vidieku do rozhodovacieho procesu, t. j. do implementácie stratégie CLLD a
prevádzky kancelárie MAS. Cieľom projektu je taktiež aktívne pôsobiť v území MAS a úspešne
implementovať nástroj CLLD pri využití skúseností a vedomostí z implementácie stratégie
LEADER v rokoch 2009 – 2015 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Hlavnou aktivitou projektu je: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s
riadením uskutočňovania stratégií CLLD - konkrétne sa jedná o financovanie prevádzkových
nákladov MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie – Širočina“. Plánované oprávnené
výdavky sa delia na personálne (projektový manažér, odborný administratívny asistent,
ekonomický manažér, administratívny pracovník, odborní hodnotitelia) a výdavky na zariadenie
kancelárie MAS (nábytok, IKT a pod.) a jej prevádzku (nájomné, cestovné zamestnancov a pod.).
Vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu je vznik a prevádzkovanie kancelárie MAS
s kvalifikovaným personálom účinným a efektívnym riešením. Vytvorenie vlastnej kancelárie MAS
s vlastnými zamestnancami umožní vytvoriť profesionálny tím, ktorý bude aktívne prispievať
nielen k dosiahnutiu cieľov a výsledkov projektu, ale predovšetkým k dosiahnutiu cieľov stratégie
CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina".
Prijímateľ:

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
(IČO: 42119430)

Celková výška oprávnených výdavkov: 101 727,50 €
Maximálna výška NFP: 96 641,12 €
Dátum začatia realizácie projektu: 04/2018
Dátum ukončenia realizácie projektu: 10/2019

