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1. Všeobecné informácie o projekte
Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci PriepasnéNázov projektu:

309070Z228Kód projektu v ITMS:

Operačný program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

Obec PriepasnéPrijímateľ:

Priepasné 109, 90615 Priepasné, SlovenskoSídlo prijímateľa:

MAS_038/7.4./2 - Podopatrenie 7.4Výzva:

00309851Identifikátor prijímateľa (IČO):

2. 9. 2021Dátum platnosti zmluvy:

22. 10. 2021Dátum účinnosti zmluvy:
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Popis projektu
Cieľom projektu je zabezpečenie vyššej atraktivity obce a zlepšenie kvality života prostredníctvom modernizácie detského ihriska, ktoré sa nachádza pri
Komunitnom centre v obci Priepasné. Podstatou projektu je premiestnenie starých prvkov detského ihriska na nové miesta a doplnenie o nové, atraktívne
a certifikované prvky. Celé ihrisko bude po realizácii spočívať z troch častí a to z fitparku, detského ihriska a workoutu. V oblasti fitparku bude umiestnený
stacionárny bicykel, veslovací trenažér, dvojitý twister, pomôcka na precvičovanie kĺbov a pomôcka na precvičovanie ramien, z každého po jeden kus. Tieto prvky
sú vhodné pre všetky vekové kategórie, najmä však pre starších ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu. Detské ihrisko bude pozostávať z atrakcií ako je opičia
dráha, balančný lanový mostík, jednovežová zostava so šmýkačkou, dvoma tunelmi a 1 lanovým tunelom, pružinová hojdačka na dvoch pružinách pre deti
a preklápacia hojdačka. Oblasť workoutu bude obsahovať jednu zostavu pozostávajúcu z horizontálneho rebríka, hrazdy, nízkej hrazdy, kombinovanej hrazdy a
vertikálnej tyče. Ihrisko bude doplnené aj o mestský mobiliár: odpadkový kôš na triedený odpad, liatinové lavička a informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom.
Vytvoria sa tak vhodnejšie a atraktívnejšie podmienky, ktoré pritiahnu k tráveniu voľného času celé rodiny. Splnenie PPP podmienok je deklarované v prílohe č. 2B
Projekt realizácie.
nezvratných porúch na objekte a zvýšiť bezpečnosť využívania objektu. Splnenie PPP podmienok je deklarované v prílohe č. 2B Projekt realizácie.
Projekt prispieva k primárnej fokusovej  oblasti: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach a sekundárnej predominantnej fokusovej oblasti: 14.2 –
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
Projekt nie je umelo rozdeľovaný na etapy a po ukončení realizácie bude funkčný a životaschopný. Obec pri realizácií VO postupovala podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z.z. Financovanie projektu je zabezpečené formou refundácie.
Výdavky projektu sú oprávnené, nakoľko ide o investíciu do rekonštrukcie nehnuteľného majetku. Žiadaná výška NFP je 19 357,20 €, pričom je dodržaná min.
a max. výška príspevku stanovená vo výzve MAS. Miesto realizácie projektu sa nachádza v území MAS.
Činnosti projektu sú oprávnené. Aktivita realizovaná projektom (6B. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej
infraštruktúry - napr. výstavba/ rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci
pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov) korešponduje s oprávnenými aktivitami vo výzve.
Obec ako verejný obstarávateľ postupovala v zmysle §2 odseku 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Obec nemá povinnosť byť registrovaná v registri partnerov verejného
sektora.

2.

3. Miesto realizácie projektu

P.č. Štát Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj Myjava Priepasné1.

parcelné číslo: 15307/2
Vidieckosť k 31.12.2018 podľa Štatistického úradu SR: 27,54 ob/km2

Poznámka k miestu realizácie č. 1:

3.1  Miesto realizácie projektu v oprávnenom území OP

Nezaevidované

3.2  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

4. Finančný a časový rámec realizácie projektu

4.1  Časový rámec realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch): 4

Začiatok realizácie aktivít projektu (začiatok realizácie prvej aktivity MM/RRRR): 9.2021

Ukončenie realizácie aktivít projektu (koniec realizácie poslednej aktivity alebo viacerých
aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas, MM/RRRR):

12.2021

Skutočný stavPlánovaný stav
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Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 4

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity MM/RRRR): 9.2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity
alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas, MM/RRRR):

12.2021

Skutočný stavPlánovaný stav

4.2  Výdavky projektu

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov: 20 376,00 €

0,00 €Výška nenávratného finančného príspevku:Z toho: 19 357,20 €

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 1 018,80 €

Plánované výdavky Čerpané výdavky

0,0000 %Percento čerpania:

5. Merateľné ukazovatele projektu
Kód a názov merateľného ukazovateľa Merná jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív
Miera plnenia

PL030 - Počet novovytvorených pracovných miest projektom
prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku

pracovné miesto 0

PL031 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre
osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa
opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie
prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so
zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)

počet 0

PL032 - Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so
zdravotným postihnutím k výsledkom projektu

% 0

PL051 - Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z
realizovaného projektu

obyvateľ 377

PL081 - Novovybudované detské ihrisko počet 0

PL082 - Novovybudované športové ihrisko počet 0

PL083 - Novovybudovaný amfiteáter počet 0

PL084 - Rekonštruované/modernizované detské ihrisko počet 1

PL085 - Rekonštruované/modernizované športové ihrisko počet 0

PL086 - Rekonštruovaný/modernizovaný amfiteáter počet 0

PL087 - Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom počet 0

PL088 - Rekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný
objekt

počet 0

PL096 - Počet nových klientov komunitných činností počet 0
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