Kto zastrešuje prípravu
na LEADER v území
Banskobystrického
geoparku?

Územie obcí verejno - súkromného partnerstva
s pája s poločná vízia založ ená na r ozvoji
výnimočných hodnôt územia:
geologicko-montánna história, kultúrno-historické
a ekologické danosti územia, vysoká atraktivita
prírodného prostredia.

Verejno - súkromné partnerstvo Banskobystrický
geomontánny park , v rámci projektu „vidieckeho
územia Banskobystrického geomontánneho
parku prístupom LEADER.

Charakteristika územia:
• Verejno - súkromné partnerstvo:
Banskobystrický geomontánny park
• Počet obyvateľov: 21 399 z toho počet
obyvateľov vo vidieckych obciach: 19 292

Aktívne pracujúce štruktúry partnerstva:

• Rozloha: 543,1 km2

Valné zhromaždenie: 21 členov, z toho 11 verejný
sektor, 10 súkromný sektor

• Hustota: 39,40 obyv/km

2

• Počet obcí partnerstva: 28

Riadiaci orgán: 15 členov, z toho 8 verejný sektor,
7 súkromný sektor

• Počet vidieckych obcí: 25

Riaditeľka združenia : Ing. Arch. Iveta Kavčáková
Projektový manažér : Ing. Peter Lakomčík
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Pracovná skupina je tvorená miestnymi aktivistami
s pôsobením v daných lokalitách:
Katarína Paprčková / Poniky, Medzibrod, Hiadeľ,
Moštenica, Pohronský Bukovec
0911 328 122
Ing. Miloš Kolaj / Ľubietová, Brusno, Povrazník,
Strelníky, Lučatín
0903 514 584
Ing. Pavel Gender / Špania Dolina, Harmanec,
Dolný Harmanec
0905 265 784
Ing. Mária Janovcová Homolová / Turecká, Staré
Hory, Motyčky, Donovaly
0918 924 707
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Mgr. Michal Kavčák / Králiky, Riečka, Tajov,
Kordíky
0915 452 038

PRIPRAVUJEME
ÚZEMIE

Ing. Elena Debnárová
/ Slovenská Ľupča,
Podkonice, Nemce
048 472 3216

NA ROZVOJ

Viera Selecká / Selce, Priechod, Baláže, Kynceľová
0918 593 833

PRÍS TUPOM
LEADER

Viac informácií o príprave územia na LEADER nájdete:
www.geoparkbb.sk
Informačné noviny par tnerstva „KLOPAČKA“
048 416 20 14
0905 234 256
bbgmp@azet.sk
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Vydalo občianske združenie Banskobystrický geomontánny park,
r. 2009, náklad 1000 ks, nepredajné.
Európsky poľnohospodársky fond
pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí
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Prístup LEADER na Slovensku
• zastrešuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR
• je súčasťou základného rozvojového dokumentu „Program
rozvoja vidieka SR 2007 - 2013“ ako os 4 LEADER
• je f inancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
• f inančne podporuje z osi 4 LEADER Miestne akčné
skupiny v aktivitách:
4.1 Realizácia miestnej integrovanej stratégie
4.2 Projekty národnej a nadnárodnej spolupráce
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
O f inančnú podporu z osi 4 LEADER sa uchádza
verejno-súkromné par tnerstvo vypracovanou miestnou
integrovanou stratégiou.

Aktivity podporované v rámci
realizácie miestnej integrovanej
stratégie
3.1 Podpora diverzifikácie nepoľnohospodárskych
činností
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného
ruchu
3.3 Vzdelávanie a informovanie

Prvé skúsenosti s prípravou
na LEADER už aj na Slovensku
V rámci 1. etapy výziev pre implementáciu miestnych stratégii
bolo vybratých 15 verejno-súkromných partnerstiev, ktorým
bude udelený štatút Miestnej akčnej skupiny.
Naši partneri v Banskobystrickom kraji:

3.4 Obnova a rozvoj obcí
O finančnú podporu v rámci realizácie integrovanej stratégie sa
môžu uchádzať definovaní koneční prijímatelia zo sídlom v území
miestnej akčnej skupiny.

Podpoľanie

Koneční prijímatelia:
Poľnohospodári, podnikatelia v cestovnom ruchu, organizácie
združujúce podnikateľov v CR, subjekty pôsobiace v oblasti
vzdelávania a informovania, obce so sídlom v území miestnej
akčnej skupiny.

Miestna akčná
skupina
Malohont

Par tnerstvo Banskobystrický geomontánny park sa bude
uchádzať o finančnú podporu miestnej stratégie v 2. kole výziev
Ministerstva pôdohospodárstva SR.

