1. Nevysporiadané
majetkovo
právne
vzťahy súvisiace s
rozvojom obce

2. Nekompletné
zložky technickej
infraštruktúry

1. Dostatočne
zabezpečiť pozemky
v obci
potrebné pre jej ďalší
rozvoj

2. Doplniť chýbajúce
články
technickej
infraštruktúry

Opatrenie PHaSR
ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Do r. 2013 vybudovať v obci
kompletnú technickú infraštruktúru, odrážajúcu potreby občanov

Technická infraštruktúra

Oblasť
PHaSR

Plán

1.1. Vysporiadanie pozemkov
v obci
2.1. Vybudovanie vodovodu
v časti Poriečie v dĺžke
1,5km

ŽP

2.2. Vybudovanie kanalizácie
v obci

ŽP

2.3. Riešenie plynofikácie
obce
2.4. Vybudovanie cesty
K ihrisku – priemyselná
zóna, v dĺžke 1km
2.5. Vybudovanie chodníkov
v obci

2.6. Vybudovanie nového
kultúrneho domu

ROP

1. Integrovaná
ochrana a
racionálne
využívanie
vôd
1. Integrovaná
ochrana a
racionálne
využívanie
vôd

1.1 Zásobovanie
obyvateľstva
pitnou vodou z
verejných
vodovodov
1.2 Odvádzanie a
čistenie
komunálnych
odpadových vôd v
zmysle záväzkov
SR voči EÚ

4. Regenerácia
sídel

4.1 Regenerácia
sídiel

Infraštr
uk tú ra
a region
á lna
dostu pn
osť

1.3 Zvyšovanie
úrovne
občianskej
vybavenosti
vrátane
infraštruktúry
cestovného
ruchu

1.3.1
Zvýšiť
energet.
efektívnos
ť a zlepšiť
technický
stav
budov
obč.
vybaveno
sti

2. Nekompletné
zložky technickej
infraštruktúry

3.Neuspokojivý
stav
existujúcich
zložiek t
echnickej
infraštruktúry

2. Doplniť chýbajúce
články
technickej
infraštruktúry

3.Uviesť nevyhovujúce
zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

2.7. Vybudovanie sociálnych
bytov
2.7. Vybudovanie verejného
WC v centre obce
2.8. Označenie častí obce
2.10. Vybudovanie troch
nových, potrebných
zastávok SAD
3.1. Zrekonštruovanie
vodovodných sietí
3.2. Zrekonštruovanie
cestných komunikácií
v obci
3.3. Zrekonštruovanie
a posilnenie energetických
sietí v obci
3.4. Zrekonštruovanie
verejného rozhlasu
3.5. Reorganizácia dopravného
značenia v obci

ROP

4. Regenerácia
sídel

4.1 Regenerácia
sídiel

ROP

4. Regenerácia
sídel

4.1 Regenerácia
sídiel

KaHR

2. Energetika

OPZ

3.6. Zrekonštruovanie
železného mosta
3.7. Zrekonštruovanie
verejného osvetlenia

2. Podpora zdravia
a predchádzanie
zdravotným
rizikám

2.2 Budovanie a
modernizácia
verejného
osvetlenia pre
mestá a obce a
poskytovanie
poradenstva v
oblasti energetiky

2.1 Rekonštrukcia
a modernizácia
zariadení
ambulantnej
zdravotnej
starostlivosti

Opatrenie PHaSR
ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Do r. 2013 vybudovať v obci
kompletnú technickú infraštruktúru, odrážajúcu potreby občanov

Technická infraštruktúra

Oblasť
PHaSR

Plán

Opatrenie PHaSR
ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Do r. 2013 vybudovať v obci
kompletnú technickú infraštruktúru, odrážajúcu potreby občanov

Technická infraštruktúra

Oblasť
PHaSR

Plán

3.8. Zrekonštruovanie
obecných budov
3.9. Vytvorenie odstavných
plôch pre vozidlá
3.10.Vybudovanie kruhového
objazdu v časti Pred
domom kultúry
3.11.Zrekonštruovanie
autobusových zastávok
v obci
3.12.Riešenie zvedenia vody
z cesty, časť Vyšný koniec
– Sivčák

3.Neuspokojivý
stav
existujúcich
zložiek t
echnickej
infraštruktúry

KaHR

3.13.Zrekonštruovanie
penziónu Oravice

3. Cestovný ruch
Pozn. v spolupráci
s podn. subj

3.1 Podpora
podnikateľských
aktivít v
cestovnom ruchu

4.1. Pripravenie podmienok pre
výstavbu 16 rodinných domov
v lokalite Farský briežok
4. Stagnujúca IBV
v obci

4. Vytvárať
podmienky pre rozvoj
IBV v obci

4.2. Vybudovanie bytov pre
vopred určených vlastníkov

Infraštr
uk tú ra
a region
á lna
dostu pn
osť

1.3 Zvyšovanie
úrovne
občianskej
vybavenosti
vrátane
infraštruktúry
cestovného
ruchu

1.3.3
Zabezpeči
ť
dostatočn
ýa
vyhovujúc
i bytový
fond
zodpoved
ajúci
potrebám
obyvateľst
va

5.1. Zmena palivovej základne
budovy obvodného
zdravotného strediska

5.Zastaralá
palivová
základňa časti
obecných budov

5. zmeniť
a zmodernizovať
palivovú
základňu obecných
budov

5.2. Zabezpečenie vykurovania
nového kultúrneho domu
prostredníctvom prepojenia
s existujúcou kotolňou na
drevnú štiepku

ROP

KaHR

4. Regenerácia
sídel

2. Energetika

5.3. Rozšírenie existujúceho
skladu paliva drevnej drte
5.4. Vybudovanie tzv.
mikroregionálneho
štiepkarskeho uzla v obci, pre
zásobovanie a logistiku
vykurovacou hmotou, pre
zásobovanie obecných kotolní,
ako aj kotolní šiestich okolitých
obcí

6. nedostatočné
zabezpečenie
ochrany majetku a
zdravia občanov

6. Zvýšiť bezpečnosť
občanov,
majetku a zdravia

6.1. Iniciovanie zriadenia
obvodného oddelenia
policajného zboru v obci
6.2. Iniciovanie zriadenia
Obecného hasičského zboru so
stálou službou

4.1 Regenerácia
sídiel

2.1 Zvyšovanie
energetickej
efektívnosti na
strane výroby aj
spotreby a
zavádzanie
progresívnych
technológií
v energetike
Pozn. v spolupráci
s podn. subj

ROP

4. Regenerácia
sídel

4.2 Infraštruktúra
nekomerčných
záchranných
služieb

Infraštr
uk tú ra
a region
á lna
dostu pn
osť

1.2 Podpora
zabezpečenia
trvalej
udržateľnosti
kvality
životného
prostredia

Infraštr
uk tú ra
a region
á lna
dostu pn
osť

1.3 Zvyšovanie
úrovne
občianskej
vybavenosti
vrátane
infraštruktúry
cestovného
ruchu

Opatrenie PHaSR
ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Do r. 2013 vybudovať v obci
kompletnú technickú infraštruktúru, odrážajúcu potreby občanov

Technická infraštruktúra

Oblasť
PHaSR

Plán

1.2.5
Podporov
ať
zvýšenie
podielu
využívani
a
alternatív
nych a
obnoviteľ
ných
zdrojov
energie
1.3.1
Zvýšiť
energetick
ú
efektívnos
ť a zlepšiť
technický
stav
budov
občianske
j
vybaveno
sti

1. Neuvedomelosť
občanov
v oblasti životného
prostredia

1.Pôsobiť na
uvedomelosť občanov v
oblasti životného
prostredia

1.1. Organizovanie aktivít
stimulujúcich
občanov k ochrane
a tvorbe životného
prostredia
1.2. Dôsledné aplikácie
legislatívnych
opatrení v oblasti
životného prostredia

2.Nedostatok
informácií
o moderných
technológiách
zlepšujúcich stav
životného
prostredia

2.Informovať občanov
o výhodách
zavádzania technológií
zlepšujúcich stav
životného prostredia

2.1. Informovanie
občanov
o technológiách
skvalitňujúcich vodu

Infraštr
uk tú ra
a region
á lna
dostu pn
osť

Infraštr
uk tú ra
a region
á lna
dostu pn
osť

1.3 Zvyšovanie
úrovne občianskej
vybavenosti vrátane
infraštruktúry
cestovného ruchu

1.2 Podpora
zabezpečenia trvalej
udržateľnosti kvality
životného prostredia

Opatrenie PHaSR
ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Do r. 2013 skvalitniť životné prostredie vo všetkých
zložkách, prácou s občanmi a organizáciami zabezpečiť
ochranu životného prostredia.

Životné prostredie

Oblasť
PHaSR

Plán

1.3.4 Zvýšiť
environmentálne
povedomie obyvateľov v
oblasti ochrany a tvorby
krajiny

1.2.1 Zníženie objemu
zmesového komunálneho
odpadu a zefektívnenie
recyklácie odpadu
1.2.2 Podporovať
elimináciu existujúceho
environmentálneho
zaťaženia územia
1.2.3 Podporovať zníženie
znečisťovania vodných
tokov a zachovanie
udržateľnosti kvality
vodných tokov a vodných
plôch

4.Chýba obecná
zeleň

3. Revitalizovať vodné
toky

4.Vytvoriť dostatok
zelených
plôch v obci

3.1. Úprava vodných
tokov v obci a jej
okolí
4.1. Zaangažovanie
občanov do
vytvárania
obecnej zelene
4.2. Vytvorenie
zelenej plochy
v centre obce
4.3. Ošetrovanie
a výsadba zelene
pri potokoch
v obci
4.4. Vytvorenie
parku pri novom
kostole
4.5. Výsadba zelene
v určených
miestach v obci

2.
Ochrana
pred
povodňa
mi

2. Ochrana
pred
povodňami

ŽP

Opatrenie PHaSR
ZSK

4.1
Regenerácia
sídiel

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

ROP

4.
Regenerá
cia sídel

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

3. Nekoridované
vodné toky v obci
a jej okolí

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Do r. 2013 skvalitniť životné prostredie vo všetkých
zložkách, prácou s občanmi a organizáciami zabezpečiť ochranu
životného prostredia.

Životné prostredie

Oblasť
PHaSR

Plán

1. Chýba
informačné
centrum v obci

2. Slabá ponuka
atrakcií pre
turistov
v obci

1. Zabezpečiť dostatok
informácií o
cestovnom ruchu pre
turistov
ako aj obyvateľov
obce

2. Vytvárať atraktívne
prostredie
pre návštevníkov
a turistov obce

1.1. Vytvorenie
informačného centra
v obci

ROP

2.1. Vytvorenie
prostredia pútavého
v obci pre turistov
a návštevníkov obce
tvorbou nových
atraktivít - atrakcií

2.2. Vybudovanie
základov pre
navštevovanosť
pútnického miesta –
pamiatky Biskupa
Jána Vojtaššáka

KaHR

3.
Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov a
infraštruktú
ra
cestovného
ruchu

3. Cestovný
ruch

Opatrenie PHaSR
ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Dobudovať služby a atrakcie pre turistov
zodpovedajúce vidieckemu charakteru turistického
ruchu.

Cestovný ruch

Oblasť
PHaSR

Plán

3.2 Podpora a
rozvoj
infraštruktúry
cestovného
ruchu

3.1 Podpora
podnikateľský
ch aktivít v
cestovnom
ruchu
Pozn.
v spolupráci
s podn. subj

Infraštr
uk tú ra
a region
á lna
dostu pn
osť

1.3 Zvyšovanie
úrovne občianskej
vybavenosti
vrátane
infraštruktúry
cestovného ruchu

1.3.2 Podporovať
komplexné
dobudovanie
infraštruktúry v
kľúčových oblastiach
CR

KaHR
1.1. Iniciovanie
vytvorenia
priemyselnej zóny

1.Vysoká
nezamestnanosť
v obci

1. Pôsobiť na znižovanie
nezamestnanosti
v obci

1.2. Vzdelávanie
nezamestnaných
občanov a pomoc
pri ich zamestnávaní

ZaSI

1. Podpora
rastu
zamestnanost
i

1.3. Pomoc a stimulácia
začínajúcich
podnikateľov
2. Nefinalizovaná
drevovýroba v
obci

2. Finalizovať
drevovýrobu v obci

2.1. Vytvorenie podmienok
pre
finalizovanie drevovýroby
v obci

KaHR

1. Inovácie a
rast
konkurencies
chopnosti

1.1 Podpora
programov v
oblasti podpory
zamestnanosti
a riešenia
nezamestnanost
i a dlhodobej
nezamestnanost
i
1.2 Podpora
tvorby a
udržania
pracovných
miest
prostredníctvo
m zvýšenia
adaptability
pracovníkov,
podnikov a
podpory
podnikania
1.2 Podpora
spoločných
služieb pre
podnikateľov

Pozna t.
ek onom
ika

Ľu dsk é
zdroje

2B.3 Zabezpečenie
rozvoja priemyslu a
služieb na báze
inovácií

3.1 Premena tradičnej
školy na modernú s
cieľom zvyšovať
kvalitu vzdelávania,
vrátane podpory
celoživotného
vzdelávania
a poradenstva

Opatrenie PHaSR
ZSK

1.2 Podpora
spoločných
služieb pre
podnikateľov

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

1. Inovácie a
rast
konkurencies
chopnosti

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Podieľať sa na znížení nezamestnanosti a vytvárať podmienky pre ekonomickú
prosperitu obce a jej občanov.

Ekonomická aktivita

Oblasť
PHaSR

Plán

2B.3.1 Zabezpečenie
rozvoja priemyslu a služieb
na báze inovácií

3.1.1 Inovovať a
prispôsobiť obsah a
metódy výučby a skvalitniť
výstupy vzdelávania pre
všestranný rozvoj
osobnosti a pre potreby
trhu práce aj vo väzbe na
špecifický cieľ 3.8
3.1.4
Podporovať priebežné
dopĺňanie kvalifikácie
osôb na trhu práce v súlade
s aktuálnymi
a perspektívnymi
potrebami spoločnosti

1.Chýbajú služby
pre dôchodcov a
sociálne slabých

1.Zabezpečiť
chýbajúce služby
pre dôchodcov
a sociálne
slabých

2. Skvalitniť
zdravotnícku
osvetu pre
občanov
obce

1.2. Zabezpečenie sociálneho
poradenstva pre dôchodcov a
sociálne slabých

2.1. Vytvorenie a skvalitnenie
informačných kanálov pre
zdravotnícku osvetu pre občanov

Opatrenie PHaSR
ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

1.1. Zabezpečenie možnosti
stravovania pre dôchodcov a
sociálne slabých

1.3. Vytvorenie klubu dôchodcov

2. Nedostatočná
zdravotnícka osveta

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Hlavné cele
Zabezpečovať zdravotnú prevenciu, ako aj
pomoc občanom v chorobe, hmotnej
a sociálnej núdzi.

Identifikované
Problémy
obce

Oblasť
PHaSR
Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Plán

3.6.1 Podporovať programy zamerané na
primárnu a sekundárnu starostlivosť

Ľu dsk é
zdroje

3.6 Podporovanie
základnej úlohy
rodiny, skvalitnenie
vzťahov v rodine

3.6.2 Podporovať začínajúce a
viacpočetné rodiny
3.6.3 Zvýšiť dostupnosť a pružnosť
systému starostlivosti o deti, starších
občanov odkázaných na špeciálnu
starostlivosť
3.6.4 Podporovať aktívne starnutie

1.2. Rozšírenie odborov ZUŠ v obci

OPVz

1.Reforma systému
vzdelávania a odbornej
prípravy

2.Zlý stav
školských
budov
v obci

2.Zrekonštruovať
školské budovy v
obci

2.1. Zrekonštruovanie starej školskej
budovy
2.2. Zrekonštruovanie budovy
materskej školy 2 Oravice
2.3. Zrekonštruovanie vodovodov
v školských budovách
2.4. Zrekonštruovanie chodníkov
a oplotenia školských budov
2.5. Vybudovanie prístavby šatní
v hlavnej školskej budove
2.6. Vybudovanie osvetlenia školského
areálu
2.7. Zrekonštruovanie školských ihrísk
2.8. Vybudovanie prístupovej cesty do
školského areálu
2.9. Vybudovanie triedy v prírode
2.10. Vybudovanie prístavby k telocvični

OPVz

ROP

2B.2 Rozvíjanie
vedomostnej
základne
podporujú-cej
konkurencieschopnosť
podnikov a služieb

2B.2.1 Prispôsobiť
vzdelávací systém a
systém celoživotného
vzdelávania pre
poznatkovú
ekonomiku

Opatrenie
PHaSR ZSK
2B.2.1 Prispôsobiť
vzdelávací systém a
systém celoživotného
vzdelávania pre
poznatkovú
ekonomiku

1.1 Premena
tradičnej
školy na modernú

1.3. Zabezpečenie kurzov tradičných
remesiel v obci
1.4. Zabezpečenie kurzovej činnosti pre
občanov obce

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

1.Zabezpečiť
dostatok
voľnočasových
aktivít
pre občanov a
deti v obci

Oblasť
PHaSR ZSK

1.Chýbajú
voľnočasové
aktivity pre
občanov a
deti v obci

Poz na tk
ek onom .

1.1. Zabezpečenie výučby a doučovania
cudzích jazykov a PC v obci

2B.2 Rozvíjanie
vedomostnej
základne
podporujú-cej
konkurencieschopnosť
podnikov a služieb

Poz na tk
ek onom .

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Vytvoriť dobré podmienkami na vzdelávanie detí a mládeže, ako aj dospelých a starších
občanov.

Vzdelanie

Oblasť
PHaSR

Plán

2. Ďalšie vzdelávanie
ako nástroj rozvoja
ľudských zdrojov

2.1 Podpora
ďalšieho
vzdelávania

1. Infraštruktúra
vzdelávania

1.1.
Infraštru
ktúra
vzdelávania

3.
Nedostatočn
á
informovano
sť
občanov
o možnostiac
h
vzdelávania

3.Zvýšiť informovanosť
občanov o
možnostiach vzdelávania

3.1. Zabezpečenie informácií
pre občanov o možnostiach
vzdelávania sa

OPVz
4. Chýbajúce
stredné
školstvo

4.Zvýšiť počet
stredoškolsky
vzdelaných
občanov

4.1. Iniciovanie vzniku
stredného školstva v obci

2. Ďalšie
vzdelávanie
ako nástroj
rozvoja
ľudských zdrojov

2.1 Podpora
ďalšieho
vzdelávania

Opatrenie
PHaSR ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

Oblasť
PHaSR ZSK

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

Opatrenia

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Vytvoriť dobré podmienkami na vzdelávanie
detí a mládeže, ako aj dospelých a starších
občanov.

Vzdelanie

Oblasť
PHaSR

Plán

é
1. Slabá
angažovanosť
občanov
v kultúrnom
a spoločenskom
živote

1.Angažovať občanov
v kultúrnom ,
spoločenskom a
kultúrnom dianí

1.1. Koordinácia
aktivít v kultúrnej,
spoločenskej
a športovej oblasti
1.2. Zabezpečenie
dostatku
animátorov pre
kultúrnu, športovú
a spoločenskú
činnosť

2.1. Organizovanie
kultúrnych
podujatí

2. Nedostatok
akcií v
kultúrnom,
spoločenskom
a športovom
živote

2.Zabezpečiť občanom možnosti
kultúrneho, športového
a spoločenského vyžitia

Opatrenie
PHaSR ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os
OP NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Problémy
obce

Identifikovan

Hlavné cele
Vytvoriť možnosti pre bohaté kultúrne, spoločenské a športové vyžitie občanov.

Kultúra, šport, spoločenský život

Oblasť
PHaSR

Plán

2.2. Organizovanie
športových
podujatí

2.3. Organizovanie
spoločenských
podujatí

Ľu dsk é
zdroje

3.8 Zachovanie a ďalší
rozvoj kultúry a kultúrneho
dedičstva, vytváranie
podmienok pre športové a
voľno časové vyžitie
širokej verejnosti

3.8.1 Podporiť
tvorbu kultúrnych
hodnôt,
sprístupňovanie
a zveľaďovanie
duchovného
a kultúrneho
dedičstva, rozvoj
a zachovávanie
tradičnej kultúry a
tradičných
remesiel
3.8.2 Podporiť
informovanosť
obyvateľstva o
kultúrnej ponuke
a kultúrnom
dedičstve regiónu
3.8.3 Skvalitniť
spoluprácu a
hľadať nové formy
spolupráce medzi
subjektami
pôsobiacimi v
oblasti kultúry,
športu a voľného
času

3. Nedostatočné
technické
vybavenie
kultúrneho
domu

3. Vybaviť kultúrny dom
dostatočným
technickým zariadením

Opatrenie
PHaSR ZSK

Špecifický cieľ
PHaSR ZSK

Oblasť
PHaSR ZSK

Opatrenia

rozvoja obce Zákamenné

Prioritná os OP
NSRR

a sociálneho

OPATRENIE
PO NSRR

Špecifické ciele
PHaSR

hospodárskeho

Operačný
program
NSRR

Identifikované
Problémy
obce

Hlavné cele
Vytvoriť možnosti pre bohaté kultúrne, spoločenské a športové vyžitie občanov.

Kultúra, šport, spoločenský život

Oblasť
PHaSR

Plán

3.8.4 Podporiť
podujatia a
aktivity v oblasti
kultúry, športu a
využívania
voľného času so
zapojením širokej
verejnosti v oblasti
športu
a voľnočasových
aktivít

3.1. Zabezpečenie
kultúrneho domu
ozvučovacou
technikou

3.2. Zabezpečenie
kultúrneho domu
vhodným osvetlením
4. Chýba
amfiteáter
v obci

5.Chýbajúce a
nedobudované
športoviská
v obci

4. Vybudovať amfiteáter

5. Dobudovať športoviská

4.1. Vybudovanie
amfiteátra v č. Vyšný
Koniec

5.1. Vybudovanie
v školskom areáli
športového ihriska
s umelou trávou
5.2. Vybudovanie v obci
viacúčelových ihrísk
5.3. Vybudovanie tribúny
na futbalovom ihrisku

Konk u r en
cie
schopnosť
regiónu

Ľu dsk é
zdroje

4.1 Posilnenie
identity
subregiónov ako
zdroja ich
konkurencieschop
nosti

4.1.3 Posilňovanie
miestnej a
regionálnej
identity
obyvateľov
s krajinou, v ktorej
žijú a zvyšovanie
atraktivity regiónu

3.8 Zachovanie a
ďalší rozvoj
kultúry a
kultúrneho
dedičstva,
vytváranie
podmienok pre
športové a voľno
časové vyžitie
širokej verejnosti

3.8.4 Podporiť
podujatia a
aktivity v oblasti
kultúry, športu a
využívania
voľného času so
zapojením širokej
verejnosti v oblasti
športu
a voľnočasových
aktivít

