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Formulár príkladov dobrej praxe  b)                                            
 
     
Názov projektu 
Miestna občianska poriadková služba v obci Licince 

 
Názov operačného programu 
Ľudské zdroje 

 
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu 
OPLZ-PO5-2018-1     ITMS2014+312051S357 

 
Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa 
5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 
5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných 
komunít, predovšetkým Rómov   

 
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  
Obec Licince, okres Revúca 

 
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie 
projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr)  
01.06.2019-31.05.2021 

 
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého 
nenávratného finančného príspevku) 
Celkové náklady: 98762,94 € 
Výška NFP:          93824,79 € 

 
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej 
osoby pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka) 
Obec Licince, Licince 39, 049 14 
Ing. Ladislav Miklóš 
Tel. 058/488 1960 mobil: 0908943193 
e-mail:  obeclicince@azet.sk 
web:  www.obec-licince.sk 

 
Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 
 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov. 

 
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  
Príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít 

 
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 

1. Ciele 
- Využitie nástroja MOPS v obci Licince 
- Zlepšenie komunikácie a spolupráce s obyvateľmi MRK 
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- Podpora komunitného rozvoja 
- Zvýšenie úrovne ochrany verejného poriadku 

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 
- Vytvorenie MOPS v Licinciach 
- Vytvorenie 4 pracovných miest pre osoby cieľovej skupiny 
- Vyškolenie členov MOPS 
- Zabezpečenia vybavenia členov MOPS 

3. Výstupy/výsledky: kvalitatívne a kvantitatívne (vo forme merateľných 
ukazovateľov) 

- Zníženie páchania sociálno-patologických javov medzi obyvateľmi MRK 
- Zvýšenie úrovne ochrany verejného poriadku v obci 
- Zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi PZ SR a samosprávou 
- Zvýšenie dôvery občanov MRK v MOPS 
- Zjavné zlepšenie komunikácie a spolupráce s občanmi MRK 

4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) 
- Posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej 

a protiprávnej činnosti, a to nielen trestnej 
- Udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia hlavne 

v lokalitách obce, kde žijú MRK 
- Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich 

aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie 
- Skvalitnenie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom v obci 

Licince    
Fakultatívne položky: 

1. Problémy zistené pri aplikácii 
- Počas realizácie projektu sa nevyskytli problémy a riziká, ktoré by ovplyvnili správnu 

implementáciu projektu.  
2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, 

odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach 
Zjednodušiť preukazovanie dodržiavania podmienok na poskytnutie finančného príspevku. 

 
Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky 
alebo iné aktivity 

O aktivitách projektu sme informovali prostredníctvom našej webovej stránky www.obec-
licince.sk, kde umiestnené informácie na základe manuálu pre informovanie a publicitu. 

- Bol zverejnený plagát pre informovanie verejnosti na webovom sídle obce Licince, na 
verejne prístupnej úradnej tabuli pred vchodom do Obecného úradu v Licinciach, označenie 
dokumentácie a priestorov, kde sa administratívne implementuje projekt. Všetkým osobám, 
ktorý sú účastníkmi projektu sú poskytnuté informácie o realizácii a o zaradení do projektu. 

Všetky informačné a propagačné aktivity boli zverejňované v súlade s manuálom pre 
informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF.   

 

 

                         Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  
                                           v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 
 
 
www.ludskezdroje.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minv.sk          www.obec-licince.sk 
 


