Stručný popis projektu:
Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS ŽIBRICA
(kód projektu: 302051Q292)
Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov Európskej únie (Európsky fond
regionálneho rozvoja) prostredníctvom Operačného programu: Integrovaný regionálny
operačný program je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou
Stratégiou MAS ŽIBRICA na roky 2016 -2023 (ďalej len „Stratégia MAS“). Projekt prispeje k
napĺňaniu strategického cieľa Stratégie MAS: Zvýšenie konkurencieschopnosti územia
prostredníctvom nárastu zamestnanosti, podpory tradičných a nových výrobkov
a zachovania tradície v poľnohospodárskej výrobe s dôrazom na rozšírenie kapacít a
možností vzdelávania s ohľadom na marginalizované skupiny obyvateľstva, vytváranie
nových sociálnych služieb, ako aj skvalitnenie technickej infraštruktúry v oblasti bezpečnosti
dopravy s podporou zvýšenia záujmu o cyklodopravu prostredníctvom definovanej Priority
1: Podpora a rozvoj podnikania, špecifického cieľa: Vytvoriť príležitosti a lepšie podmienky
a inovácie pre podnikateľské subjekty a zabezpečiť financovanie ich čiastkových aktivít
a opatrení schválenej Stratégie MAS: 1.5 Zakladanie nových mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev, 1.6 Podpora existujúcich mikro a malých
podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev.
Projekt implementácie stratégie CLLD bude realizovaný na území Občianskeho združenia
ŽIBRICA, ktorého územie tvorí územie 15 obcí okresu Nitra a Topoľčany.
Realizáciou predloženého projektu dôjde k implementácií Stratégie CLLD prostredníctvom
projektov užívateľov, čo so sebou prinesie multiplikačné účinky na rozvoj územia. Projekt je
zameraný na podporu a využitie miestneho potenciálu podnikateľov, podporu vzniku nových
podnikateľov, rozvoj podnikania, služieb a remesiel v území MAS Občianskeho združenia
ŽIBRICA. Dosiahnutie cieľov prispeje najmä zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti,
zvýšenie kvality života, rozvoju miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím miestnych
zdrojov a zavádzaniu inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpore rôznych foriem
zamestnávania vo vidieckych oblastiach, budovaniu kapacít a rozvoju občianskej spoločnosti
regióne.
Prijímateľ: Občianske združenie ŽIBRICA (IČO: 42206456)
Celkový výška oprávnených výdavkov: 345 804,63 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 328 514,40 €
Dátum začatia realizácie projektu: august 2019
Dátum ukončenia realizácie projektu: december 2023

