Lokálna stratégia komplexného prístupu 
(dôvodová správa) 

Mesto Sp. N. Ves na základe pilotnej Výzvy  Úradu Vlády SR – Úradu splnomocnenca  vlády SR pre Rómske komunity zo dňa 11.09.2009 spracovalo predpísaný dokument „Lokálna stratégia komplexného prístupu“ (LSKxP) pod názvom PROGRAM SYNERGIA 2010 – 2017. Program obsahuje programovú (strategickú časť) a projektovú (akčnú časť) ako súboru predpísaného počtu projektov (minimálne 2 a maximálne 6 projektov) v požadovanej kombinácii investičných a neinvestičných projektov.

Programová (strategická) časť  s definovaním cieľov (strategických a špecifických) a aktivít v tejto oblasti je Prílohou 1 tejto správy a vychádza z analýzy problémov a potrieb rómskych komunít v našom meste. 
Analýza i stratégia bola spracovaná podľa 9-tich vopred určených oblastí života Rómov (podľa podmienok Výzvy) a to: 1.Vzdelávanie, 2. Zamestnanosť, 3.Zdravie a zdravý životný štýl, 4.Bývanie, 5.Kultúra, 6.Podnikanie, 7.Podpora komunitného rozvoja, 8.Sociálna inklúzia, 9.Životné prostredie

Pre napĺňanie definovaných cieľov vo vyššie uvedených oblastiach  MsÚ Sp.N.Ves (príslušné odbory a oddelenia) vybrali 5 projektov, na realizáciu ktorých sa chce uchádzať o finančné prostriedky práve prostredníctvom LSKxP. 

Pri výbere projektových zámerov/projektov sme brali do úvahy  
	súčasný stav a mieru rozpracovania projektových zámerov (najmä investičných)

možnosti vyplývajúce z rozpočtu mesta na rok 2010
reálnosť najmä prípravy a podania projektov v zmysle stanovených termínov podľa Výzvy LSKxP

Navrhujeme v rámci LSKxP rozpracovať podľa podmienok Výzvy tieto projekty:

Investičné:
Rekonštrukcia materskej škôlky na Potočnej ul.9 – Vilčurňa  (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)
Rekonštrukcia pamiatkového objektu ZUŠ (ROP – 5.3 Infraštruktúra kultúry a CR)
Rekonštrukcia budovy Detskej polikliniky (OP - Zdravotníctvo)
 
Neinvestičné projekty:

4. Terénna a sociálna práca  - pokračovanie projektu SOVA (OP Zamestnanosť 
    a sociálna inklúzia)
5. Vzdelávanie rómskych detí na ZŠ ul. Nejedlého (OP Vzdelávanie)

Týmto návrhom sme tak využili príležitosť uchádzať sa takmer o maximálny možný počet projektov – spolu 6 v požadovanej kombinácii investičných a neinvestičných projektov. Zásada je, že je možné podať len 1 projekt na 1 operačný program a projekty bude potrebné spracovať a podať presne podľa podmienok jednotlivých Výziev.

V roku 2010 (v tomto rozpočtovom roku) v prípade rozhodnutia však bude potrebné uvažovať so zmenou rozpočtu vo vzťahu k príprave investícií najmä na spracovanie PD na rekonštrukciu malej Polikliniky cca 16 tis. EUR.

Prvý výpočet nákladov realizácie projektov je spolu cca 4,7 mil. EUR (cca  140,3 mil. Sk).
Z  toho 5 % spolufinancované z rozpočtu mesta v priebehu rokov 2011  - 2013 (v prípade úspešnosti). V rámci Výzvy je alokovaných  na realizáciu projektov na Slovensku v zmysle schválených LSKP 200 mil. EUR. 

Názov projektového zámeru
Celkové oprávnené náklady
                   (EUR)
5 % spolufinancovania z mestského rozpočtu (EUR)
Rekonštrukcia materskej škôlky na Potočnej ul.9
1 062 205,40
53 110,27
Rekonštrukcia pamiatkového objektu, Fabiniho ul.(ZUŠ)
2  389 962,00
119 498,10
Rekonštrukcia budovy Detskej Polikliniky
730 266,00
36 513,00
Terénna a sociálna práca  
199 163,50
9 958,17
Vzdelávanie rómskych detí na ZŠ ul. Nejedlého
277 000,00
13 850,00
SPOLU:
4 658 596,90 
(cca 140,3 mil.SKK)
232 929,85 
(cca 7 mil. SKK)

Dôležité: Celkové oprávnené náklady a z toho vyplývajúcich 5 % spolufinancovania budú spresňované a aktualizované na základe úprav projektových dokumentácií v zmysle podmienok príslušných Výziev z jednotlivých operačných programov. Ku každému projektovému zámeru bude nutné aj samostatné schvaľovanie jeho realizácie a spolufinancovania v Mestskom zastupiteľstve tak, ako pri ostaných projektoch s uvedením presnej výšky oprávnených, neoprávnených nákladov a spolufinancovania.

Mechanizmus schvaľovania Žiadosti o poskytnutie podpory z LSKxP je nasledovný:
	po predložení LSKxP na predpísanom formulári, podrobnom spracovaní projektových

      zámerov vrátane finančných tabuliek  Úrad Vlády SR vyhodnotí LSKxP
	v prípade úspešného vyhodnotenia LSKxP nastáva povinnosť žiadateľa spracovať a predložiť projekty z jednotlivých operačných programov NSRR v dvoch termínoch a to a) do 6 mesiacov od upovedomenia o schválení 1 vybraný projekt ; b) do 18 mesiacov všetky ostatné plánované v LSKxP (jeden z nich už je podaný)


Po schválení bude LSKxP základným dokumentom pre aktualizáciu, resp vypracivanie nového PHSR mesta Sp.N.Ves a pre aktualizáciu Komunitného plánu ako aj Koncepcie rozvoja školstva v meste Sp.N.Ves


Príloha 1. LSKxP – PROGRAM SYNERGIA 2010 -  2017 



