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Opis projektu - Animácie s hlavnou aktivitou Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD (Kód 
projektu: NFP309190Q932)  
  
Hlavným cieľom predkladaného projektu je podpora na oživenie stratégie CLLD Poniklec - Váh, ktorej úlohou je  
zlepšenie kvality života obyvateľov na vidieku, vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej 
stability a životaschopnosti vidieka.  
Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a zabezpečiť inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast v súlade s cieľmi Európa 2020.  
 
Realizácia projektu je zabezpečená prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorá spočíva v nasledovných aktivitách,  
ktoré bude realizovať kancelária MAS, manažment MAS a členovia MAS: 
 
Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD  

 informačné a propagačné materiály 
 účasť na výstavách 
 PR články, PR vystúpenie v médiách, písanie a zverejnenie tlačových správ, organizácia tlačových 

konferencií, deň otvorených dverí v rámci MAS  
 informačné akcie pre členov MAS a verejnosť s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely 

rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojené práce = posilnenie 
miestneho partnerstva, aktivizácia územia, rozvíjanie spolupráce, manažment pre udržateľnosť projektov a 
efektívne riadenie projektov a iné informačné akcie, ktoré budú v súlade s cieľom osvojovania príkladov 
dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD 

 informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave 
žiadostí, alebo pre členov MAS 

 
Verejno-súkromné so štatútom MAS sa stalo po schválení projektu na podopatrenie 19.4 a podpisom zmluvy o 
poskytnutí NFP „akcelerátorom“ miestneho rozvoja prostredníctvom realizácie miestnej rozvojovej stratégie vo 
vidieckom území. Stratégia miestneho rozvoja je programovaná ako multifondová a prispieva k naplňovaniu 
viacerých fokusových oblastí z PRV SR 2014 - 2020 (projekty z výziev MAS). Tým sa prispeje k vyváženému a 
udržateľnému rozvoju regiónu na základe riešenia vlastných vnútorných potrieb územia. Kvalita života na vidieku 
úzko súvisí s miestnym ekonomickým rozvojom, ako aj zastavením odlivu obyvateľstva. 
 
Realizáciou projektu budú zabezpečené animačné aktivity MAS, ktoré sú potrebné k implementovaniu schválenej 
Stratégie CLLD. Na konci projektu MAS bude mať schválený plán činnosti na ďalšie obdobie, ktorý bude založený na 
analýze doterajšej činnosti. Je predpoklad, že MAS bude schopná úspešne realizovať ďalšie projekty rozvoja vidieka. 
Projekt zásadným spôsobom prispeje k naplneniu cieľov stratégie MAS a to prostredníctvom implementácie 
opatrenia stratégie CLLD na animačné aktivity, ako aj prostredníctvom budovania povedomia o územia MAS, 
možnostiach realizácie projektu prostredníctvom Stratégie CLLD, ako aj následne prezentovanie výsledkov 
implementácie stratégie, či iných rozvojových aktivít ako príkladov dobrej praxe.  
 
Stratégia CLLD OZ Poniklec-Váh bola pripravená ako multifondová, t.j. financovaná z: 

 Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) prostredníctvom Programu 
rozvoja vidieka SR 2014-2020  (ďalej len „PRV“)  

 Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) prostredníctvom Integrovaného regionálneho 
operačného programu 2014-2020 (ďalej len „IROP“). 

 
Prijímateľ:      Občianske združenie Poniklec – Váh 
Celková výška oprávnených výdavkov projektu:  24 000,00 EUR 
Maximálna výška NFP:    24 000,00 EUR 
Dátum začatia realizácie projektu:    11/2018 
Dátum ukončenia realizácie projektu:  12/2023 


