


Základné údaje

 Výzva: IROP-PO5-SC511-2017-23 Financovanie prevádzkových nákladov MAS 

spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

 Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci 

orgán pre OP Integrovaný ROP

 Názov projektu: Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu MAS Tatry - Pieniny LAG 

a uskutočňovaním stratégie CLLD

 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

 Konkrétny cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií.



Predmet projektu:

Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu MAS Tatry - Pieniny LAG a

uskutočňovaním stratégie CLLD s názvom „Od Tatier k Dunajcu“. Kvalitný, skúsený a

odborný tím, vyhovujúce kancelárske priestory s interiérovým vybavením a

moderným IKT, ktoré vytvoria vhodné pracovné podmienky, sú nevyhnutné pre

zabezpečenie plynulého chodu kancelárie MAS a realizáciu činností spojených s
uskutočňovaním stratégie CLLD. Hlavnou zložkou sú personálne kapacity, ktoré

zabezpečia riadenie realizácie stratégie CLLD, jej hodnotenie, monitorovanie a

aktualizáciu. MAS na zodpovedné plnenie týchto úloh zamestnala a zamestná

osoby s dostatočnými vedomosťami a najmä skúsenosťami a v priebehu realizácie

stratégie zabezpečí aj vzdelávanie a zvyšovanie ich kompetencii.



Cieľ projektu

Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných v schválenej stratégii 

CLLD, a to prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Realizácia 

projektu bude mať pozitívne dopady na organizáciu práce a vykonávanie 

činnosti kancelárie MAS, vytvorí kontaktný bod v území MAS, kde môžu obyvatelia 

a aktéri z územia získavať informácie o stratégii CLLD, možnostiach podpory a 
tvoriť spoločné zámery a projekty na podporu rozvoja územia. V neposlednom 

rade dôjde k podpore zamestnanosti v území, a to vytvorením nových 

pracovných miest v rámci kancelárie MAS. Prostredníctvom projektu bude 

zabezpečená plynulá a efektívna realizácia činností spojených s uskutočňovaním 
stratégie CLLD.



• 147 363,62 €Celková výška oprávnených výdavkov projektu

• 95 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

• 139 995,44 €Výška nenávratného finančného príspevku:

• 7 368,18 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:



• 22 mesiacov Celková dĺžka realizácie aktivít projektu:

• január 2018Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

• október 2019:Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

• 22 mesiacovCelková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:


