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Opis projektu Implementácia stratégie CLLD OZ Poniklec – Váh s hlavnými aktivitami projektu (Kód projektu: 
NFP 302051R045): 

 
Hlavným cieľom projektu zameraného na implementáciu stratégie CLLD je podpora konkurencieschopnosti 
prostredníctvom: 

• podpory inovatívneho podnikania a tvorby udržateľných pracovných miest, 
• zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídel pri rešpektovaní  pravidiel ochrany životného prostredia 

 
Strategický cieľ : Do roku 2023 vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov územia združenia, pre 
zvýšenie jeho konkurencieschopnosti, zviditeľnenie, zvýšenie atraktivity územia pre podnikateľov a ekonomickej 
výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.  
 
Hlavná aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií 
Relevantnosť aktivity s cieľmi stratégie CLLD: Aktivita prispieva k naplneniu špecifického cieľa 1 – Využitie 
potenciálu podnikateľského  prostredia a tvorba pracovných miest v oblasti poľnohospodárstva, výroby, služieb 
a remesiel. Aktivita je nosným opatrením z hľadiska tvorby pracovných miest prostredníctvom intervencií do 
výrobných podnikov a podnikov služieb v rámci  implementácie stratégie CLLD.  Predpokladá sa, že implementáciou 
opatrenia bude podporených 5 podnikov. 
Hlavná aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 
Relevantnosť aktivity  s cieľmi stratégie CLLD: Aktivita prispieva k naplneniu špecifického cieľa 2: Zlepšenie kvality 
života obyvateľov a spokojnosti návštevníkov investičnými neziskovými projektami vo verejnom záujme.   
Kancelária MAS pripraví výzvy na realizáciu opatrení ÍROP v zmysle schválenej stratégie MAS v súlade s pravidlami 
CLLD. Po obdržaní žiadostí  o NFP zabezpečí  účasť hodnotiteľov a pripraví potrebnú dokumentáciu na rokovanie 
zainteresovaných orgánov MAS. Počas implementácie zabezpečí monitoring a spracovanie ŽoP, podávaných 
beneficientami. V prípade, ak sa v prvých výzvach nepodarí vyčerpať finančnú čiastku alokovanú na predmetné 
opatrenia IROP v najkratšom možnom termíne vyhlási kancelária MAS ďalšie kolo výziev.  

 
Realizáciou hlavnej aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií bude zmodernizovaných 5 mikro a malých podnikov, 
schopných zvyšovať HDP regiónu a vytvárať udržateľné pracovné miesta, pričom bude vytvorených 6 pracovných 
miest (FTE). Budú využité maximálne vlastné zdroje územia.  
Realizáciou hlavnej aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel budú podporené minimálne 2 subjekty 
z verejného sektora, pričom každý projekt vytvorí novú službu alebo prvok verejnej infraštruktúry a zvýši kvalitu 
a dostupnosť poskytovaných verejných služieb v oblasti dopravy.  

 
Udržateľnosť výstupov projektu bude zabezpečená  pokračovaním činnosti kancelárie MAS aj po ukončení  fyzickej 
realizácie projektu.  Činnosť kancelárie po ukončení projektu bude financovaná prostredníctvom členských 
príspevkov členov MAS, resp. získaním ďalších  verejných zdrojov na udržanie činnosti a prevádzky kancelárie (s 
využitím regionálnych, národných, európskych grantových a dotačných schém).  
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