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Opis projektu Financovanie implementácie stratégie CLLD OZ RADOŠINKA (kód projektu: 302051Q545)
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných stratégiou 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 mať tieto pozitívne dopady na implementáciu Stratégie CLLD OZ RADOŠINKA:
 zlepšeniu využívania ekonomického potenciálu prostredníctvom reštrukturalizácie vidieckej ekonomiky,
zavádzania inovácií, podporou rozvoja podnikania v oblasti poľnohospodárstva, výroby, služieb a remesiel,
 zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach podporou podnikania a zlepšením prístupu k novým
pracovným miestam,
 zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a
vo verejných infraštruktúrach.
OZ RADOŠINKA v rámci prípravy stratégie CLLD identifikovalo potreby, ktoré v území chce, potrebuje a vie riešiť
prostredníctvom implementácie stratégie CLLD. Tieto boli premietnuté do priorít, cieľov strategického rámca a
priradené k príslušným opatreniam IROP. Predkladaný projekt má prierezový charakter a jednoznačne prispieva k
naplňovaniu cieľov stratégie IROP 2014-2020.
Dosahovanie cieľov stratégie CLLD, ako aj cieľov IROP bude OZ realizovať prostredníctvom dvoch špecifických cieľov IROP:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií; 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov
medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
Tieto ciele budú primárne napĺňané prostredníctvom nasledovných opatrení stratégie:
• Opatrenie 1.2.1 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach – dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel (IROP, ŠC 5.1.2a),
• Opatrenie 3.1.3 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo
činných osôb, družstiev (IROP, ŠC 5.1.1).
OZ bude implementovať stratégiu podľa jednotlivých krokov tak ako sú popísané v kapitole 5.1.2 Implementačný
proces v Stratégii CLLD OZ RADOŠINKA, v Systéme riadenia CLLD a ostatných príslušných predpisoch.
Z potrieb identifikovaných v rámci stratégie CLLD budú realizáciou hlavných aktivít priamo dotknuté 2 potreby:
• Zlepšenie vzhľadu obcí a stavu drobnej infraštruktúry – aktivita B2
• Podpora podnikania a inovácií – aktivita A1
Realizácia vybraných aktivít A1 a B2 prispeje k napĺňaniu špecifických cieľov stratégie:
• 3.1: Podpora podnikania v oblasti poľnohospodárstva, výroby, služieb a remesiel pri efektívnom využití zdrojov
a potenciálu vidieckeho prostredia, konkrétne Opatrenia 3.1.3 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro
a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev.
Realizáciou Aktivity A1 bude podporených 6 projektov, v ktorých nárast zamestnanosti bude na úrovni 6 pracovných miest.
• 1.2: Zvýšenie územnej prepojenosti, kvality a bezpečnosti dopravy, konkrétne Opatrenia 1.2.1 Rozvoj základnej
infraštruktúry v oblastiach - dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel.
Realizáciou aktivity B2 sa vytvoria 2 nové služby a prvky verejnej infraštruktúry.
Realizáciou projektu bude zabezpečená implementácia stratégie CLLD a postupné napĺňanie definovaných cieľov na
jednotlivých úrovniach. K dosiahnutiu cieľov aj na úrovni výsledkov a dopadov bude potrebné v zabezpečení
prevádzky MAS pokračovať počas celej doby implementácie stratégie CLLD až do roku 2023. K napĺňaniu cieľov
stratégie CLLD prispeje kancelária vykonávaním činností vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD a tiež v rámci
realizácie projektu na chod MAS.
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