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Dátum začatia realizácie projektu: 2022
Dátum ukončenia realizácie projektu: - (závisí od realizácie hlavnej aktivity)

Popis projektu: Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie
podmienok bývania rómskych domácností na území obce Hrhov a to prostredníctvom
dobudovania technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Hrhov. Projekt je v súlade
s jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je zvýšiť počet
rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj
zabezpečenie a zlepšenie prístupu k infraštruktúre obce. Projektom riešené činnosti vyhovujú
environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti
v obci zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšením podmienkam
na bývanie.
Projektom riešené aktivity zahŕňajú vybudovanie chodníka a rekonštrukciu vozoviek v obci Hrhov
a to z lokalít, kde žijú obyvatelia MRK. Bez pomoci z NFP by obec nebola schopná vyhovieť
sprísneným požiadavkám slovenskej i európskej legislatívy, čo by viedlo k sankciám, resp. by cez
potrebu zabezpečenia plného krytia projektu úverovými zdrojmi neúnosne zaťažila obec.
Rozhodujúcimi dôvodmi preukazujúcimi účelnosť, vhodnosť a oprávnenosť realizácie
jednotlivých aktivít projektu je prioritne zabezpečenie ochrany zdravia a zabezpečenie
dôstojných životných podmienok nielen pre marginalizované rómske komunity, so zohľadnením
ochrany životného prostredia - pôdy, vody, ovzdušia v sledovanom území a pri rešpektovaní
trvale udržateľného rozvoja územia. Predkladaný projekt svojím obsahom korešponduje
s operačným programom Ľudské zdroje zameraným na poskytovanie fyzickej, ekonomickej
a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít vo vidieckej oblasti. Identifikácia skupiny, ktorej
členovia budú priamo profitovať z realizácie projektu: Zrealizovaním projektu a následným
zabezpečením prístupu a prevádzky technickej infraštruktúry sa zlepší hygienická situácia a zvýšia
sa životné podmienky marginalizovaných rómskych komunít žijúcich na území obce Hrhov.
Realizácia projektu sa tak priamo dotýka 53 obyvateľov rómskej komunity (východiskový
a konečný počet členov skupiny), ktorí budú priamo profitovať z realizácie projektu. Týmto
obyvateľom sa zlepšia podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania
pozemných komunikácií. Zároveň sa napomôže prístupom a dobudovaním infraštruktúry aj
k vytváraniu podmienok pre plnohodnotnú participáciu miestnych MRK v spoločnosti a pre
uplatnenie sa na trhu práce.

Rozpočet projektu:
Náklady na realizáciu projektu: 127 039,58 EUR , NFP (EU + ŠR): 120 687,60 EUR EUR
Výška spolufinancovania obce: 6 351,98 EUR

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácnosti k zlepšeným
podmienkam bývania. V obci podľa Atlasu rómskych komunít 2019 žije 1064 obyvateľov z toho
cca. 100 obyvateľov MRK v dvoch lokalitách patriacich k marginalizovanej rómskej komunite,
pričom ich počet má rastúcu tendenciu.
Výstupy projektu: vybudovanie chodníka, rekonštrukcia vozovky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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