Horný Liptov
Naša vízia: Horný Liptov 2022 je príjemné a bezpečné miesto pre život, kde ľudia spolunažívajú v dobrom.
Navzájom si pomáhajú, zapájajú sa do diania v regióne, starajú sa o krajinu. Občania sú hrdí na svoj región,
poznajú jeho históriu, tradície a hodnoty. Obce sú upravené a čisté. Je tu dostatok práce, ako aj príležitostí pre
šport, oddych a rozvoj tvorivých síl. Návštevníci sa sem radi vracajú.
Strategickým cieľom Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova je zvýšiť do roku 2022 spokojnosť
obyvateľov Horného Liptova s kvalitou ich života.

Špecifický cieľ 1

Zlepšiť základnú vybavenosť a služby v obci

Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Kľúčové potreby
regiónu v oblasti
základnej vybavenosti a
služieb
Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Podporiť rozvoj bývania
Dobudovať dopravnú a technickú infraštruktúru
Zvýšiť bezpečnosť a skvalitniť sociálnu a občiansku vybavenosť
Chýbajúce stroje na zimnú údržbu ciest a verejných priestranstiev v obciach.
Nevyjasnené podmienky implementácie a aktualizácie strategických dokumentov
(SEA). Zlepšenie podmienok bývania v segregovaných rómskych komunitách
regiónu.
Existencia skúsenej koordinačnej inštitúcie (MAS Horný Liptov), ktorá má dôveru
obcí regiónu.

Aktivity pre opatrenia 1.1 – 1.3







Investor/partner

Koordinácia medziobecných projektov
Koordinácia advokačných aktivít v prospech zjednodušovania administratívnych
postupov pri aktualizácii spoločných strategických dokumentov a implementácii
projektov
Spoločný podnik letnej a zimnej údržby verejných priestranstiev a ciest
Program zlepšenia bývania v rómskych osadách regiónu
Program vysporiadania pozemkov v rómskych osadách
Podpora budovania regionálnych dopravných systémov - cyklodopravné
systémy

Predpokladané finančné
zdroje
Indikatívna finančná
intervencia
Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
ukazovateľa
 Celková výška verejných výdavkov
Výstupy
vynaložených na spoločné projekty
(na úrovni
 Celková výška verejných výdavkov
aktivít)
vynaložených na údržbu verejných

Výsledky
(na úrovni
špecifického
cieľa)

Dopady
(na úrovni
strategického
cieľa)

priestranstiev
 Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na MRK
 počet spoločných projektov na úrovni
regiónu
 počet obcí vybavených zariadením zimnej
údržby (multifunkčné?)
 počet rómskych obydlí s dobrými
podmienkami bývania
 počet domácností MRK s prístupom k pitnej
vode
 počet osôb z MRK, ktorým sa zlepšia
štandardy hygieny bývania v dôsledku
programu vysporiadania pozemkov
Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života

Merná
jednotka







MAS Horný Liptov
ZMOL
OZ Romodrom
OZ Jekh Drom
Obce L. Porúbka,
Važec, Východná,
Pribylina
 VÚC Žilina

Zdroj
overenia

 tisícky eur




 projekt
 obydlie v MRK
s dobrými
podmienkami
 domácnosti
MRK
 osoby v MRK




 %

 vlastné
zisťovanie
 expertné
skupiny
obcí

MAS HL
obce

MAS HL
obce

Počiatočné
hodnoty
0

zistiť

 prieskum 2016
 expertíza 2016

Príloha č. 8: Formulár opatrení špecifického cieľa 1 pre Horný Liptov
Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022

