Obec Lastomír
Lastomír 322, 072 37 Lastomír
bola úspešná pri hodnotení projektov v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1, zameranej
na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

V júli 2019 sa začalo s realizáciou projektu s názvom:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK
v obci Lastomír
kód projektu ITMS2014+: 312061Y611
Výška nenávratného finančného príspevku (95%) je: 140 596,35 EUR
v rámci Operačného programu: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ projektu: 6.1.1. Rast počtu rómskych domácností s
prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Typ aktivity: Podpora dobudovania základnej technickej
infraštruktúry
Hlavná aktivita projektu: Výstavba a rekonštrukcia miestnych
chodníkov pre MRK v obci Lastomír

Obec Lastomír si stanovila za cieľ pokračovať v procese inklúzie rómskej komunity s
majoritným obyvateľstvom obce. Jedná sa nám o zvýšenie sociálneho začlenenia tejto skupiny,
ktorá je najviac ohrozená a zasiahnutá chudobou, nevhodnými životnými podmienkami a
diskrimináciou.
Realizáciou projektu dosiahneme riešenie súčasného problému a to nevyhovujúcemu
technickému stavu miestnych komunikácií a ich odvodneniu. Momentálne obec nevie
zabezpečiť bezpečné a plnohodnotné využívanie tejto infraštruktúry.
Výstupom projektu bude zrekonštruovaný chodník a dva úseky nového chodníka,
prostredníctvom ktorých zabezpečíme MRK obyvateľom našej obce bezpečnejšie a
kvalitnejšie spojenie s dôležitými inštitúciami v obci, ktoré dennodenne využívajú a zároveň
prepojíme jednotlivé rómske obydlia s ostatnými obecnými časťami. Projektom zároveň
zvýšime sociálne začlenenie skupín, ktorú sú najviac ohrozené a zasiahnuté chudobou,
sociálnym vylúčením, nevhodnými životnými podmienkami a diskrimináciou.
Obec Lastomír chce plne využiť možnosť zvýšenia kvality života marginalizovanej rómskej
komunity , prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k verejným službám a inštitúciám v obci
a prepojiť obydlia obývané rómskou komunitou s obecnými časťami.
Najefektívnejším spôsobom, ako toho docieliť je prostredníctvom rozvoja a zlepšenia
základnej technickej infraštruktúry.
Hlavnou aktivitou projektu je výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci
Lastomír.
Súčasťou realizácie aktivity budú stavebné úpravy v zmysle projektovej dokumentácie
týkajúce sa výstavby nového chodníka a rekonštrukcie existujúceho.
Aktuálne je spracovaná projektová dokumentácia a prebiehajú kroky týkajúce sa výberu
zhotoviteľa diela v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

Ukončenie realizácie projektu: 10/2021

