Kráľova Lehota
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 2

Zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť podmienky pre podnikanie

Opatrenie 2.1

Vytvoriť podmienky pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania
v obci
Posilniť marketing obce a regiónu

Opatrenie 2.2
Kľúčové potreby
Kráľovej Lehoty v oblasti
práce a podnikania
Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Aktivity pre opatrenia 2.1 – 2.2
2.1
Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu v obci

Výstavba apartmánových domčekov (2016-2021)

Výstavba vonkajšieho bazéna (2016-2021)

Úprava okolia, nasadenie zelene, oplotenie objektu (2016-2021)

Výstavba veľkého detského ihriska (2016-2021)

Zväčšenie parkovacích plôch (2016-2021)
Podpora neformálneho vzdelávania a odbornej prípravy

Získavanie kompetenčných zručností požadovaných na trhu práce pre
nezamestnaných a Rómov (2017-2020, 5.000€)
Podpora nových podnikateľských aktivít

Identifikovať pracovné príležitosti pre nezamestnaných a Rómov, vrátane
sezónnych prác, príležitostných prác pre obec, podnikateľov a obyvateľov
(2016-2022)

Budovanie rybníkov (2016-2019, 50.000€)



Program výroby lepených nosníkov
Spracovanie kvalitného drevného odpadu do lepených drevených masívnych
dosiek
Úprava priemyselnej zóny a výrobnej plochy (2020-2022)



Podpora podnikania v poľnohospodárstve a lesníctve
 Lesná cesta Bujačia-Škribňovo: porasty 287, 288, 289, úsek 1,3 km (20182019, 48.000€)
 Oprava lesnej cesty Škribňovo-Stará dolina 2,5 km (2020-2021, 15.000€)
 Pestevná činnosť lokalita Škribňovo – obnova lesného potenciálu (2017-2018,
20.000€)

Predpokladané finančné
zdroje
Indikatívna finančná
intervencia

Investor/partner
 Lehotský comp. s.r.o.
 Larion

 Obec
 Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny
 Detský domov

 Rybné hospodárstvo
 Bioenergia
 Drevárska spoločnosť
 Predajcovia dreva
 Komposesorát
a urbariát Pozemkové
spoločenstvo Kráľova
Lehota
 Agria
 PZ Stará dolina

vlastné zdroje investorov a obce, európske fondy

140 tis. eur
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Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
ukazovateľa
 Celková výška verejných výdavkov
Výstupy
vynaložených na zriadenie obecných
(na úrovni
podnikov
aktivít)
 Celková výška verejných výdavkov





Výsledky
(na úrovni
špecifického
cieľa)








Dopady
(na úrovni
strategického
cieľa)

vynaložených na podporu nových
podnikateľských aktivít
Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na budovanie infraštruktúry
cestovného ruchu
Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na podporu podnikania
v poľnohospodárstve a lesníctve
Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na podporu neformálneho
vzdelávania a odbornej prípravy
Celková výška verejných výdavkov na
projekty vytvárajúce pracovné miesta
Počet novovytvorených pracovných miest
Posilnenie ekonomickej stability podnikov
Počet nových podnikov a prevádzok
Kapacita nových reštauračných
a ubytovacích zariadení
Počet nových/zrekonštruovaných zariadení
CR a cyklistických trás
Počet účastníkov neformálneho vzdelávania
a odbornej prípravy

Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života

Merná
jednotka

Zdroj
overenia

Počiatočné
hodnoty

 tis. eur

 konečný
prijímateľ
 obec

0

 pracovné
miesto
 tis. eur
 prevádzka
 stoličky/lôžka
 účastník

 konečný
prijímateľ
 obec
 živnostenský
úrad
 databázy
operačných
programov
 Register s. r.
o.
 vlastné
zisťovanie
 expertné
skupiny obcí

0

 %

 prieskum 2016
 expertíza 2016
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