OZ RADOŠINKA
Zbehy 267, 951 42 Zbehy
IČO: 42113091, DIČ: 2022371230

Opis projektu Podpora na prevádzkové náklady OZ RADOŠINKA (kód
projektu: 309190N981)
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných
stratégiou CLLD OZ RADOŠINKA. Hlavná projektová aktivita je zameraná na zabezpečenie
činnosti OZ RADOŠINKA formou finančnej podpory animačných nákladov v súvislosti s
oživovaním stratégie CLLD OZ RADOŠINKA.
Strategickým cieľom definovaným v CLLD dokumente je zlepšiť štandard života obyvateľov
OZ RADOŠINKA zhodnotením ľudského, ekonomického, prírodného a kultúrneho potenciálu
územia.
Realizácia projektu bude predstavovať pozitívne dopady na implementáciu Stratégie CLLD OZ
RADOŠINKA:
 propagácie a zvýšenie informovanosti o území OZ RADOŠINKA a výsledkoch stratégie
CLLD,
 vytvorenie informačných sietí a vybudovanie dostatočnej spolupráce medzi miestnymi
aktérmi rozvoja,
 posilnenie odborných kapacít širokej verejnosti pri poskytovaní informácií a
posilňovaní zručností pri príprave žiadostí.
Hlavnou aktivitou projektu je realizácia animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním
stratégie CLLD. Podpora je zameraná na výdavky spojené s budovaním zručností a schopností
MAS v rámci PRV SR 2014 – 2020 vo vzťahu k implementácií stratégie CLLD. Druhou
projektovou aktivitou je realizácia výdavkov súvisiacich s prevádzkou a animáciami v rámci
dodatočnej alokácie.
V rámci projektu bude OZ RADOŠINKA realizovať tieto konkrétne aktivity/činnosti:
1/ Propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,
2/ Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi v rámci PRV SR 2014 – 2020 a IROP,
3/ Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri
príprave žiadostí v rámci PRV SR 2014 – 2020 a IROP.
Po realizácii projektu bude OZ pokračovať v efektívnej prevádzke a animačných aktivitách
spojených s implementáciou stratégie CLLD, ktorá prispeje k zlepšeniu štandardu života
obyvateľov OZ RADOŠINKA zhodnotením ľudského, ekonomického, prírodného a kultúrneho
potenciálu územia.
Prijímateľ: OZ RADOŠINKA (Zbehy 267, 951 42 Zbehy, IČO: 42113091)
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 34 000,00 EUR
Maximálna výška NFP: 34 000,00 EUR
Dátum začatia realizácie projektu: 11/2018
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023
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