PREDSTAVUJEME PROJEKT

Verejné priestranstvá obce Mojmírovce
Hlavným cieľom je vypracovanie kompletnej predprojektovej a projektovej dokumentácie na
zlepšenie hmotnej infraštruktúry na vidieku. Realizácia stavby podporí vidiecke podnikanie a poskytne zlepšenie
služieb vidieckemu obyvateľstvu a návštevníkom vidieka v obci Mojmírovce
Špecifické ciele
1. Získanie základných podkladov a dokumentov pre prípravu projektového spisu pre OPZI –
Opatrenie 3.4. Renovácia a rozvoj obcí;
2. Stanovenie postupov riešenia modernizácie a rekonštrukcie verejných priestranstiev obce
Mojmírovce;
3. Zlepšenie stavu obecného majetku;
4. Zatraktívnenie vidieckeho prostredia;
5. Zlepšenie hmotnej infraštruktúry vidieka;
6. Využitie kultúrneho a prírodného potenciálu pre rozvoj obce;
7. Zachovanie miestnej identity;
8. Zvýšenie schopnosti absorbcie zdrojov EÚ;
9. Rozvoj podnikateľských aktivít;
10. Zvýšenie zamestnanosti.;
11. Zvýšenie konkurencieschopnosti obce a regiónu.

Predkladateľom projektu je obec Mojmírovce. Cieľovou skupinou projektu Verejné
priestranstvá obce Mojmírovce sú:
o obyvatelia obce;
o obyvatelia mikroregiónu;
o žiaci navštevujúci miestne školy (ZŠ,ZUŠ);
o učni navštevujúci odborné učilište pre postihnutú mládež;
o študenti navštevujúci Vzdelávací inštitút COOP,a.s.;
o zamestnanci Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce, TAURIS Nitria,s.r.o.,
o zamestnanci drobných firiem v obci a v regióne,...;
o turisti – hostia hotela Kaštieľ,s.r.o.;
o turisti – prechádzajúci obcou smerujúci na termálne kúpalisko v Poľnom Kesove;
o podnikatelia, živnostníci;
o marginalizované skupiny (nezamestnaní, Rómovia).

Cieľom projektu je podpora technickej prípravy miestne a regionálne významného
infraštrukturálneho projektu a vypracovanie kompletnej predrealizačnej technickej
dokumentácie riešenia verejných priestranstiev obce Mojmírovce. Projekt výrazne
podporí zlepšenie hmotnej infraštruktúry v obci, ktorá je strediskom mikroregiónu
„CEDRON“. Ďalej podporí zlepšenie stavu obecného majetku, napomôže využívať prírodný
a kultúrny potenciál obce a regiónu. Projekt v konečnom dôsledku prispeje ku zvýšeniu
HDP v regióne formou revitalizácie a modernizácie verejných priestranstiev obce dôsledok
čoho sa prejaví v zatraktívnenia prostredia a tým aj zlepšenia podnikateľských aktivít, čo
pozitívne ovplyvní zamestnanosť v obci a v regióne.
Obec týmito dokumentami bude pripravená postupne riešiť modernizáciu centra obce s
usmernením dopravy. Ďalej budú pripevné podklady pre riešenia osvetlenia centra obce,
pre riešenie zanedbaných parciel v centre obce, kde bude prírodný amfiteáter a parkové
úpravy. Taktiež budú jednotne riešené autobusové zastávky v obci.
Obec týmto projektom realizuje priority z dlhodobého strategického plánu
zakomponovaného do Programu rozvoja obce 2004-2006, do Programu rozvoja

mikroregiónu 2002 – 2006 a do Programu rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja v
súlade s Národným programom regionálneho rozvoja.
Finančná podpora

Projekt Verejné priestranstvá obce Mojmírovce bol spolufinancovaný v rámci Európskej únie
prostredníctvom Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov
z PHARE - Národný program

