OZ RADOŠINKA
Bojná 589, 956 01 Bojná
IČO: 42113091, DIČ: 2022371230

Opis projektu Financovanie prevádzkových nákladov OZ RADOŠINKA spojených s riadením
uskutočňovania stratégie CLLD OZ RADOŠINKA II. (kód projektu: 302051Z779)
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných stratégiou CLLD
OZ RADOŠINKA a to prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity OZ RADOŠINKA.
Hlavná projektová aktivita je zameraná na zabezpečenie činnosti OZ RADOŠINKA formou finančnej
podpory prevádzkových nákladov.
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:
• vytvorenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej
implementácie stratégie CLLD a naplnenie jej cieľov,
• zlepšeniu využívania ekonomického potenciálu prostredníctvom reštrukturalizácie vidieckej
ekonomiky a zavádzania inovácií,
• zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach podporou podnikania a zlepšením prístupu
k novým pracovným miestam.
Realizácia projektu je zabezpečená prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorá spočíva v prevádzke
kancelárie OZ RADOŠINKA s 3 zamestnancami a implementácii stratégie. Kancelária je zriadená v obci
Bojná. Jednotlivé výdavky projektu sú naplánované s ohľadom na ich reálnosť a primeranosť, pričom
vychádzajú zo skúsenosti s fungovaním Kancelárie za posledných 22 mesiacov (01/2018-10/2019). Taktiež
vychádzajú z reálnych skúseností s transakčnými nákladmi a nákladmi na dosažiteľnosť a správu územia.
Základnou potrebou MAS v súčasnosti je úspešná implementácia Stratégie CLLD OZ RADOŠINKA, ktorá
je podmienená efektívnou správou územia, teda aktívna činnosť Kancelárie OZ so zodpovednými
a odborne zručnými zamestnancami. Tým sa vytvoria kapacity, ktoré budú prispievať k dosiahnutie
efektívneho napĺňania cieľov stratégie MAS.
Po realizácii projektu bude OZ pokračovať v efektívnej prevádzke spojenej s implementáciou stratégie
CLLD. Po ukončení projektu bude zimplementovaná väčšia časť projektových zámerov, ktoré prispejú
k zlepšeniu štandardu života obyvateľov OZ RADOŠINKA zhodnotením ľudského, ekonomického,
prírodného a kultúrneho potenciálu územia.
Realizáciou projektu bude prostredníctvom prevádzkovej kapacity zabezpečené riadenie
implementácie 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.
Vo vzťahu k stanovenému cieľu je zabezpečenie prevádzky MAS s 3 zamestnancami účinným, hospodárnym
a efektívnym riešením. Fungujúca Kancelária MAS s odborným personálom a potrebným materiálno
technickým vybavením je elementárnym predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu a dosiahnutie
cieľov stanovených stratégiou CLLD OZ RADOŠINKA.
Prijímateľ: OZ RADOŠINKA (Bojná 589, 956 01 Bojná, IČO: 42113091)
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 89 165,86 EUR
Maximálna výška NFP: 84 707,57 EUR
Dátum začatia realizácie projektu: 11/2019
Dátum ukončenia realizácie projektu: 30.04.2021
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