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Opis projektu Prevádzka kancelárie MAS – Občianske združenie Poniklec – Váh s hlavnou aktivitou Financovanie 
prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD – konkrétne sa jedná 
o financovanie prevádzkových nákladov MAS Poniklec - Váh (Kód projektu: NFP 302051AA48) 
 
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD Občianskeho združenia 
Poniklec - Váh prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS. Hlavná projektová aktivita je 
zameraná na zabezpečenie činnosti Občianskeho združenia Poniklec - Váh formou finančnej podpory 
prevádzkových nákladov.  
 
Strategický cieľ OZ Poniklec - Váh je „Do roku 2023 zvýšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS 
prostredníctvom vybudovania infraštruktúry, zlepšenia prístupu k pracovným príležitostiam, rozvoja verejných 
služieb a cestovného ruchu, ako aj zlepšenia stavu životného prostredia."  
 
Prostredníctvom realizácie projektu bude zabezpečená kontinuita prevádzkovania kancelárie MAS, ktorá bude mať 
dvoch zamestnancov na 1 plný (100%) úväzok a jeden 1/4 (25%) úväzok. Kancelária bude zabezpečovať všetky 
činnosti vyplývajúce z požiadaviek na dosiahnutie efektívneho naplňovania cieľov stratégie MAS Poniklec - Váh. 
Základnou potrebou MAS v súčasnosti je zriadenie kancelárie so zodpovednými a odborne zručnými 
zamestnancami. Tým sa vytvoria kapacity, ktoré budú prispievať k dosiahnutiu efektívneho napĺňania cieľov 
stratégie MAS. Základnou potrebou MAS v súčasnosti je kontinuita prevádzkovania kancelárie MAS. Tým sa 
vytvoria kapacity, ktoré budú prispievať k dosiahnutiu efektívneho napĺňania cieľov stratégie MAS. 
 
Po realizácii projektu bude kancelária MAS aj naďalej realizovať úlohy a aktivity pre zabezpečenie plnohodnotnej 
implementácie stratégie CLLD a dosiahnutie jej strategických a špecifických cieľov. Projekt zásadným spôsobom 
prispeje k riešeniu naplnenia cieľov stratégie MAS a to prostredníctvom samotnej činnosti kancelárie MAS, ktorá 
bude základným nástrojom implementácie stratégie. Kancelária bude realizovať vyhlasovanie výziev na 
predkladanie ŽoNFP, ich kontrolu a administráciu, bude poskytovať potrebné informácie, konzultovať 
s beneficientami možnosti podpory ich projektových zámerov prostredníctvom MAS atď. Kancelária svojim 
aktívnym prístupom teda zabezpečí efektívnu implementáciu stratégie a dosiahnutie stanovených cieľov.  
 
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). Udržateľnosť výstupov projektu 
deklaruje aj finančná analýza, ktorá tvorí prílohu k tejto ŽoNFP. 
 
Vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu je vznik a prevádzkovanie kancelárie MAS s kvalifikovaným 
personálom účinným a efektívnym riešením. Kontinuita prevádzkovania vlastnej kancelárie MAS s vlastnými 
zamestnancami umožní vytvoriť profesionálny tím, ktorý bude aktívne prispievať nielen k dosiahnutiu cieľov a 
výsledkov predkladaného projektu, ale predovšetkým k dosiahnutiu cieľov Stratégie CLLD Občianskeho združenia 

Poniklec - Váh.  
 
Prijímateľ:      Občianske združenie Poniklec – Váh 
Celková výška oprávnených výdavkov projektu:  81 844,83 EUR 
Maximálna výška NFP:    77 752,59 EUR 
Dátum začatia realizácie projektu:    11/2019 
Dátum ukončenia realizácie projektu:  12/2023 


