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Vážené dámy / Vážení páni!
Hlavným cieľom obce Tomášikovo na najbližšie obdobie je realizácia rozvojových
projektov v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov. V rámci tohto zámeru, v zmysle
zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, sa začalo vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Tomášikovo 2015-2022”. Regionálne združenie Miestna akčná skupina (MAS)
Stará Čierna voda pripravuje stratégiu CLLD územia pre Program LEADER, ktorá je dôležitá
z hľadiska rozvoja regiónu a možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Stratégia bude obsahovať rozvojové zámery obecnej samosprávy, miestnych neziskových
organizácií, ako aj podnikateľov, vrátane možností financovania. Našim cieľom je, aby sa na
vypracovaní rozvojového plánu zúčastnilo čo najviac organizácií, podnikateľov a občanov
obce. Preto touto cestou chceme aj Vás požiadať o účasť na tomto procese. Vaše návrhy a
predstavy môžete odovzdať aj v rámci dotazníkového prieskumu. Sme presvedčení, že
takouto cestou môžeme dosiahnuť, aby strategický plán rozvoja bol vypracovaný na základe
Vašich potrieb a dotknuté organizácie, podnikatelia a občania sa môžu pripravovať na
realizáciu týchto predstáv.
Prvým krokom pri vypracovaní stratégie, je zostavenie auditu zdrojov a realizovanie
dotazníkového prieskumu pre zistenie súčasnej situácie a potreby obyvateľov obce resp.
regiónu MAS Stará Čierna voda. Vyplnené dotazníky (v prílohe tohto listu) môžete
odovzdať na Obecný úrad v Tomášikove do 12. októbra 2015. Formulár je možný
stiahnuť aj elektronicky z webového sídla obce, t.j. www.tomasikovo.sk a poslať na emailovú adresu obec@tomasikovo.sk, alebo na mas-scv@mas-scv.sk
Ďalším krokom je určenie rozvojovej stratégie a rozvojových aktivít, ktoré budú
spracované v rámci odborného stretnutia v spolupráci s odborníkmi MAS Stará Čierna voda
dňa 15.10.2015 o 18.00 hod. v miestnom kultúrnom dome.
S pozdravom
Mgr. Horváth Zoltán
Starosta obce
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Tisztelt Hölgyem / Uram!
Tallós község fő célja az elkövetkező időszakban is a lakosság életminőségének
javítását célzó fejlesztési programok megvalósítása. Ennek az elképzelésnek megfelelően - a
SzNT 309/2014 Törvénytári számú törvénye értelmében, amellyel a regionális fejlesztési
támogatásokról szóló, a SzNT 539/2008 Törvénytári számú törvénye módosul - elkezdődött
Tallós község gazdasági és szociális fejlesztési tervének kidolgozása a 2015-2022 közti
időszakra. A régiófejlesztést és annak finanszírozását szolgáló EU-s LEADER Program
számára elengedhetetlen a CLLD stratégia kidolgozása, amelyet az Öreg-Feketevíz Helyi
Akciócsoport (HACS) készít elő. A stratégia tartalmazza majd az önkormányzat, a civil
szervezetek és a vállalkozók jövőbeni fejlesztési elképzeléseit, beleértve azok finanszírozási
forrásait is. Célunk, hogy a fejlesztési terv kidolgozásában minél több civil szervezet,
vállalkozó és helyi polgár vegyen részt. Ezért szeretnénk felkérni Önöket, vegyenek részt
ebben a folyamatban. Véleményüket, elképzeléseiket a mellékelt kérdőív kitöltésével
juttathatják el hozzánk. Meggyőződésünk, hogy ilyen módon elérhető, hogy a község
fejlesztési terve tükrözze az Önök igényeit, az érintettek pedig előkészíthetik annak
megvalósítását.
A stratégia kidolgozásának első lépéseként szakemberek által készül egy a község
illetve az Öreg-Feketevíz HACS területére vonatkozó forráselemzés, majd pedig az aktuális
helyi igényeket felmérő kérdőíves kutatás. A kitöltött kérdőíveket 2015. október 12-ig
juttathatják el az Tallósi Községi Hivatalba. A kérdőívek letölthetők a község honlapjáról
www.tomasikovo.sk és elküldhetik a obec@tomasikovo.sk, vagy a mas-scv@mas-scv.sk email címre.
Ezt követően az Öreg-Feketevíz HACS szakembereinek közreműködésével és a
lakosok részvételével 2015.10.15-én 18.00 órakor a tallósi kultúrházban kerül sor arra a
szakmai találkozóra, amelyen a fejlesztési stratégiáról és az egyes aktivitásokról esik majd
szó.
Üdvözlettel
Mgr. Horváth Zoltán
polgármester

