KLOPAČKA

NA BAŇU KLOPAJÚ, NA ZNÁMOSŤ DÁVAJÚ...
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INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA „BANSKOBYSTRICKÝ GEOPARK“
VÍZIA
S dobre fungujúcim partnerstvom chceme lepšie využívať prírodný, sociálny a ekonomický potenciál obcí s bohatou geologickou stavbou a banskou históriou a dosiahnuť
rozvoj v čistom a nenarušenom nádhernom prírodnom prostredí národných parkov ochrany prírody a ďalších vzácnych krajinných oblastí .
STRATEGICKÝ CIEĽ
Zlepšenie ekonomických a životných podmienok vidieckeho obyvateľstva a zvýšenie príťažlivosti obcí pre dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti územia
environmentálne citlivého prostredia geoparku
1. STRATEGICKÁ PRIORITA
Geoturizmus ako príležitosť
vidieckeho rozvoja

2. STRATEGICKÁ PRIORITA
Dedina ako miesto života, práce a oddychu

3. STRATEGICKÁ PRIORITA
Udržanie hodnôt vidieckeho prostredia  geoparku

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.3.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.

PRIORITA
Podpora činností
v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu

PRIORITA
Diverzifikácia
vidieckeho hospodárstva

PRIORITA
Obnova a rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti
a služieb

PRIORITA
Zamestnanosť
a sociálna inklúzia

PRIORITA
Životné prostredie,
ochrana prírodného
a kultúrneho dedičstva

PRIORITA
Kvalita
ľudských zdrojov

OPATRENIE Č. 1.1.1.
Podpora nízkokapacitného
ubytovania na súkromí
a doplnkové služby
vo vidieckom cestovnom ruchu

OPATRENIE Č. 2.1.1.
Rozširovania alternatívnych
zdrojov príjmov cestou
zriaďovania doplnkových
výrob nepoľnohospodárskeho
charakteru

OPATRENIE Č. 2.2.1.
Základné služby
pre vidiecke obyvateľstvo

OPATRENIE Č. 2.3.1.
Podpora zamestnanosti
a riešenia
nezamestnanosti

OPATRENIE Č. 3.1.1.
Ochrana zložiek
životného prostredia
a protipovodňová ochrana

Tvorba príležitostí
pre sebarealizáciu
mladých,
žien, starších
a sociálne slabších
obyvateľov
Opatrenia aktívnej
politiky trhu práce
a podpory zamestnanosti
a samozamestnania

Podpora aktivít
na zhodnocovanie odpadov
a podpora
separovaného zberu
Podpora uplatňovania
obnoviteľných zdrojov energie
Integrovaná ochrana
a racionálne
využívanie vôd,
ochrana pred povodňami

OPATRENIE Č. 3.2.1.
Vzdelávacie aktivity
určené pre subjekty
verejnej správy
a neziskové organizácie
Šírenie informácií

OPATRENIE Č. 2.3.2.
Podpora sociálnej inklúzie
osôb ohrozených sociálnym
vylúčením alebo sociálne
vylúčených

OPATRENIE Č. 3.1.2.
Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie
preventívnych opatrení

OPATRENIE Č. 3.2.2.
Budovanie kapacít
a zlepšenie kvality verejnej
správy

Posilňovania biodiverzity
a ekologickej stability lesov
a zlepšovania
jeho verejno-prospešných funkcií

Zlepšenie kvality služieb
poskytovaných verejnou správou
a neziskovými organizáciami

Rekonštrukcia a modernizácia
nízkokapacitných
ubytovacích zariadení
prestavba a/alebo prístavba
časti rodinných domov
a ďalších nevyužitých objektov
na nízkokapacitné ubytovanie

Podpora diverzifikácie
smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam

Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia kempingového
ubytovania a doplnkových
relaxačných zariadení

OPATRENIE Č. 1.1.2.
Marketing služieb
vidieckeho cestovného ruchu
a rozvoja regiónu
OPATRENIE Č. 1.1.3.
Podpora a rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu

OPATRENIE Č. 2.1.2.
Zvýšenie
konkurencieschopnosti
sektora poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva
Modernizácia
existujúcich fariem

Rekonštrukcia a modernizácia
miestnej infraštruktúry – investičné  
a neinvestičné aktivity

OPATRENIE Č. 1.1.4.
Podpora nových produktov
cestovného ruchu s dôrazom
na lepšie využitie kultúrnych,
technických a historických
pamiatok SR a prírodných
zvláštností

OPATRENIE Č. 2.1.3.
Rozvoj remesiel
a tradičnej výroby

OPATRENIE Č. 1.1.5.
Vykonávanie projektov
spolupráce

Rekonštrukcia
a modernizácia
rekreačných zón obce,
rekonštrukcia
a modernizácia
detských
a športových ihrísk,
tržníc,
autobusových zastávok,
amfiteátrov

OPATRENIE Č. 2.2.2.
Obnova a rozvoj dedín
Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia miestnych
chodníkov, turistických trás,
cyklotrás, náučných chodníkov,
lávok a parkov, verejných
priestranstiev
a verejného osvetlenia v rámci
verejných priestranstiev
a priestorového informačného
systému

Podpora komunitnej práce
na vyvolanie a podporovanie
zmeny v rámci miestnych
spoločenstiev
Podpora zvyšovania profesionality
výkonu a budovanie ľudských
kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

Výstavba, rekonštrukcia
a údržba lesných ciest
a protipožiarnych nádrží;

OPATRENIE Č. 2.2.3.
Podpora rekonštrukcie
vzdelávacích a sociálnych
zariadení

OPATRENIE Č. 3.1.3.
Rekonštrukcia kultúrnych
pamiatok a pamätihodností
vidieckeho priestoru

Rekonštrukcie škôl
a školských zariadení
Rekonštrukcie zariadení
sociálnych služieb

Rekonštrukcia kultúrnych
pamiatok a pamätihodností
vidieckeho priestoru

Všetky formy
ďalšieho vzdelávania
a informačné aktivity

Podpora fungovania inštitúcií
na pro klientsky
orientovaný systém
vrátane ďalšieho vzdelávania

OPATRENIE Č. 2.2.4.
Podpora internetizácie

OPATRENIE
Chod MAS
Opatrenia realizované prístupom LEADER

Plánovaný rozpočet pre opatrenia realizované prístupom LEADER
Opatrenie
Posilnenie marketingu služieb vo vidieckom cestovnom ruchu
Podpora nízkokapacitného ubytovania na súkromí a doplnkové služby vo vidieckom cestovnom ruchu
Obnova a rozvoj obcí
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Vzdelávacie aktivity určené pre subjekty verejnej správy a neziskové organizácie a šírenie informácií
Vzdelávacie aktivity určené pre subjekty verejnej správy a neziskové organizácie a šírenie informácií
Projekty spolupráce
Chod Miestnej Akčnej Skupiny (kancelária MAS)
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Rozpočet v EUR

