Stručný popis projektu:
Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ ŽIBRICA spojených s riadením
uskutočňovania stratégie CLLD MAS OZ ŽIBRICA (kód: 302051AFJ1)
Za hlavný cieľ projektu sa považuje dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných
schválenou stratégiou MAS OZ ŽIBRICA prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity
MAS OZ ŽIBRICA s cieľom priniesť nový pohľad na spoločný rozvoj regiónu, územia, kde obce
v spolupráci s podnikateľským a neziskovým sektorom budujú svoje ciele a stavajú na
skúsenostiach, ktoré im minulosť priniesla. V rámci projektu sa bude zabezpečovať činnosť verejnosúkromného partnerstva inštitucionalizovaného v podobe miestnej akčnej skupiny podporou
prevádzkových nákladov. Zriadením kancelárie s dostatočným a kvalifikovaným personálom,
administratívnym zázemím, zabezpečením zvyšovania zručností nielen zamestnancov, ale aj členov
MAS, propagáciou aktivít MAS, zabezpečením školení pre predkladateľov projektov dosiahneme vyššiu
informovanosť a publicitu o činnosti MAS, o jednotlivých výzvach a v neposlednom rade úspešné
implementovanie jednotlivých opatrení stratégie CLLD.
Strategický cieľom MAS Žibrica, ktorý bol zadefinovaný v stratégii CLLD je : "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." V nadväznosti na definovaný strategický cieľ boli
stanovené nasledovné priority : Podpora a rozvoj podnikania, Komplexné budovanie technickej
infraštruktúry, Sociálny rozvoj a služby, Efektívna činnosť MAS. Ambíciou MAS Žibrica je naplnenie
týchto cieľov v plnej miere.
Hlavnou aktivitou projektu je: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením
uskutočňovania stratégií CLLD - konkrétne sa jedná o financovanie prevádzkových nákladov MAS - OZ
ŽIBRICA“. Plánované oprávnené výdavky sa delia na personálne (projektový manažér, odborný
administratívny asistent, odborní hodnotitelia) a výdavky na prevádzku kancelárie MAS (nájom
priestorov).

Prijímateľ: Občianske združenie ŽIBRICA (IČO: 42206456)
Celkový výška oprávnených výdavkov: 71 520,19 €
Maximálna výška NFP: 67 944,18 €
Dátum začatia realizácie projektu: november 2019
Dátum ukončenia realizácie projektu: december 2023

