Banskobystrický geomontánny park
o.z.
Výročná správa o činnosti OZ za rok 2013
Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park (skr.OZ BBGMP) bolo na ministerstve
vnútra zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
dňa 29. decembra 2006 – činnosti spojené so zavedením chodu organizácie pod č. VVS/1-900/90-29327.
Je dobrovoľnou nezávislou a neziskovou organizáciou.
Cieľmi OZ sú:
1. Výskumná, odborná, strategická a technická príprava územia na spoločný koordinovaný rozvoj
geoparku s využitím prírodných, montánnych, geologických, kultúrnych a historických daností územia
2. Vybudovanie a inštitucionalizácia regionálneho partnerstva geoparku s efektívnym systémom
komunikácie a funkčnými prevádzkovými vzťahmi
3. Tvorba podmienok pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti v geoturizme
4. Budovanie regionálnej infraštruktúry tzv. jadrových a podporných neziskových investícií geoparku
(múzeá, náučné chodníky, expozície, lokality atď.)
Banskobystrický geomontánny park je riešený ako komplexný projekt budovania geoparku už od
roku 2005. Ide o 6 geomontánnych oblasti : Starohorsko-špaňodolinská, Ľubietovsko-ponická,
Pohronsko – bukovecká, Badínsko – tajovská geomontánna oblasť, banícke mesto Banská
Bystrica a banícke mesto Kremnica.
Ku dňu 31.12.2013 OZ eviduje celkom 52 členov a eviduje 23 partnerských zmlúv.
Správna rada v roku 2013 zasadala celkom 3x nasledovne:
 23.1.2013
(Banská Bystrica)
 27.5.2013
(Banská Bystrica)
 4.11.2013
(Banská Bystrica)
Účasť členov SR: Kavčáková- 3x, Vigaš- 3x, Gender- 3x, Zázrivcová- 0x, Janovec- 2x, Zajac- 2x, Vlček2x, Zibrin- 1x, Lakomčík- 2x, Patúš- 3x,
Stretnutí SR sa zúčastnili hostia: Ing. Jaroslav Piroh, Ing. Katarína Paprčková
Informácie o stretnutiach Správnej rady OZ
1. SR 23.1.2013- B. Bystrica, kancelária BBGMP
Stretnutie Správnej rady sa konalo hlavne za účelom prípravy vstupu BBGMP do Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Stredné Slovensko (OOCR SS). Správna rada navrhla viacero realizácii v spolupráci
s OOCR a bola dohodnutá nasledovná podpora:
- grafický návrh a realizácia 10 ks tabúľ Malého náučného chodníka Haliar po obci Staré Hory,
ktorý je súčasťou pripravovaného projektu BB geoparku Cesta medi (arch. Michal Kasa) zo
Starých Hôr do Španej Doliny.
- realizácia 1 ks tabule o Banskobystrickom geoparku v obci Turecká.
- zhotovenie architektonickej štúdie Ludvik šachty (Arch. Jozef Sálus)v obci Špania Dolina
Správna rada rozhodla o predložení žiadosti na mesto Banská Bystrica na pokračovanie vydania
štvrťročníka Bystrický Permon. SR rozhodla o príprave žiadosti o NFP z Plánu rozvoja vidieka na
opatrenie 3.2.b na marketing. Na príprave pracovala I. Kavčáková s pomocou M. Vigaša, P. Gendera a p.
Kollára (VO). Súčasne boli dohodnuté práce na stavebnom konaní pre realizáciu náučného chodníka
Banskobystrický Permon Sásová – smer Špania Dolina. Bola dohodnutá účasť zástupcov BBGMP na
pracovnej skupine MŽP SR ku koncepcii budovania geoparkov SR.
2. SR 27.5.2013 – B. Bystrica, kancelária BBGMP
Stretnutie sa uskutočnilo pred zhromaždením členov. V programe zasadnutia SR bola hlavne príprava
a návrh programu. Rovnako bolo predmetom stretnutia plán činnosti OZ na rok 2013 a príprava projektov
OZ. Riešením bolo aj rozhodnutie o členoch OZ, ktorí prejavili záujem o študijnú cestu do Rumunska. Do
Rumunska bola za BBGMP vyslaná naša členka K. Paprčková. Na stretnutí SR boli dohodnuté práce na
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príprave 28 obcí okresu BB na program LEADER 2014 -2020. I.Kavčáková od roku 2009 pracovala na
tomto programe za naše združenie. Napriek neúspechu Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ)
z roku 2010 pri žiadosti o jej financovanie viedla komunikáciu s riadiacim orgánom Ministerstvom
podohodpodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Národnou sieťou rozvoja vidieka. Publikovala
články a zúčastňovala sa stretnutí. Väčšinou na vlastné náklady. Prebehla informácia o účasti zástupcov
BBGMP na rokovaní pracovnej skupiny pre vypracovanie „Aktualizácie koncepcie geoparkov SR“ , ktorá
sa konala 27. marca 2013 na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici. Na
programe rokovania bola aj diskusia o podobe „memoranda“ o vytvorení Národnej siete geoparkov.
3. SR 4.11.2013 – B. Bystrica, Benitzky dom
Členovia SR sumarizovali závery členskej schôdze a riešili čerpanie podpory z OOCR. Na plnení sa
zúčastňovali viacerí členovia BBGMP pod vedením P. Gendera. Zaoberali sa ďalej:
-účasťou zástupcov (Kavčáková, Vigaš a Gender) na rokovaniach MŽP SR vo veci prípravy Národnej
siete geoparkov SR a koncepcie budovania geoparkov SR pre tvorbu uznesenia vlády SR. Išlo o 2
stretnutia v Bratislave. Cestovné aj stravné si účastníci nenárokovali.
-organizácia študijnej cesty Slovinsko (nakoniec sme nemali účasť) a cesty Rumunsko –Srbsko, kde sa
prihlásili 3 členovia BBGMP avšak nakoniec sa zúčastnila len Katarína Paprčková z Poník.
-spolupráca na medzinárodnom sympóziu v Španej Doline dňa 5.-6.10.2013. Išlo o spoluprácu v projekte
obce Š.Dolina, ktorá poskytla o.z. aj nejaké propagačné materiály
- účasťou 2 zástupcov o.z. na konferencii „15 rokov Programu obnovy dediny“ , ktorá sa konala v budove
KÚ B.Bystrica dňa 18.9. 2013
- informáciou o spracovaných záveroch z pracovnej skupiny z workshopu v Ľubietovej z októbra 2012.
Na stretnutí sa zúčastnil Ing. J.Piroh-partner BB geoparku, ktorý prezentoval urobené práce v rámci
dohody a navrhol ďaľší postup. BBGMP je týmto poverený vyhľadávať ďaľšie zdroje na pokračovanie
projektu pre zobrazenie 3D modelu BB geoparku na Google earth.
Na stretnutie SR bola pozvaná aj účastníčka cesty a naša členka Katka Paprčková z Poník. Katka
priniesla fotografie a správu z cesty. Oboznámila prítomných o bohatých dojmoch nielen z miest návštevy
ale aj z účastníkov, organizácie cesty ako aj priateľstve v rámci BB kraja. Zdôraznila potrebu takýchto
exkurzií. Poďakovala BBGMP za túto príležitosť. I.Kavčáková zdôraznila, že keď bude BBGMP aj MASkou
bude mať zdroje aj pre viacerých účastníkov.
4. SR pred Vianocami sa nekonala z dôvodu zdravotných problémov viacerých členov..
Projekty :
Projekty OZ:
1. Koncom roka 2012 bol podaný projekt „Geopark Banská Bystrica – geologické a montánne
dedičstvo“ na Envirofond 2013 – projekt bol neúspešný pre nedostatok fin. zdrojov
2. V spolupráci s mikroregiónom Kremnické vrchy východ Ing. Kavčáková zabezpečila prípravu
projektu „ Náučný chodník geomontánnou oblasťou Kremnické vrchy“ vrátane žiadosti
mikroregiónu do POD 2013 taktiež koncom roka 2012 projekt bol neúspešný pre nedostatok
fin. zdrojov
3. Projekt PRV SR (opatrnie 3.2.b) na propagáciu BB geoparku, podaný v apríli 2013 s názvom
„Banskobystrický geopark – propagácia“
Projekt bol výnimočne náročný pretože si už pred podaní žiadosti o NFP bolo nutné uskutočniť 6
verejných obstarávaní. I. Kavčáková na ňom pracovala 1 mesiac bez nároku na odmenu. Projekt
bol vyhodnotený až v decenbri 2013 a výsledky hodnotenia neboli zverejnené ani v I. polroku
2014. projekt bol neúspešný pre nedostatok fin. zdrojov
4. V rovnakom období bola podaná aj žiadosť na projekt „Banskobystrický geopark –Špania
Dolina ako virtuálne centrum geoturizmu“ projekt bol úspešný avšak znížený o 74%
z plánovaného rozpočtu
Projekt BBSK na predmet „Spracovanie 3Dmodelu BB geoparku“v rámci google 1. Etapa.
Pôvodne SR BBGMP zvažovala prijatie tak nízkej sumy ako neaplikovateľnú avšak na základe
ponuky dodávateľa projektu, že vykoná práce nad rámec dohodnutej sumy bola s BBSK uzavretá
zmluva. V súčasnosti je dohodnutá časť projektu ukončená a BBGMP bude vyhľadávať daľšie
zdroje na pokračovanie tohto zaujímavého projektu.
5. V roku 2013 sa pod vedením Ing. Gendera pripravoval projekt podporený mestom B. Bystrica t.j.
vydanie štvrťročníka Banskobystrický Permon. projekt bol úspešný
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6. OOCR SS boli predložené žiadosti o spolufinancovanie na projekt OOCR „ Realizácia náučného
baníckeho chodníka Staré Hory“ a „Projektová dokumentácia Prekop na Piesky“. - zdroje
OOCR na obe aktivity vo výške cca 6000€ (-15%).
7. V septembri 2013 bola podaná žiadosť o podporu aj na mesto Banská Bystrica. Projekt mesta
B.Bystrica „Ženský banícky odev“ bol predložený komisii CR na meste BB. Ide o nový
štylizovaný odev s aplikáciou regionálnych pôvodných prvkov a špaňodolinskej čipky pre využitie
v kultúrnych a spoločenských aktivitách a v službách cestovného ruchu. Pri podpise zmluvy mesto
z dôvodu nedostatku financií projekt pozastavilo. - projekt bol schválený avšak neúspešný pre
nedostatok fin. zdrojov
8. V mesiaci október bol znovu podaný projekt na MŽP SR Envirofond 2014 s názvom Geopark
Banská Bystrica geologické a montánne dedičstvo. Ide o 4 aktivity:
1. Prípravu náučno-poznávacích trás – mapa geoparku s vymedzením náučných chodníkov,
turistických a cyklochodníkov a zaradenia obcí ako zastavení geoparku. Každá členská obec bude
v rámci aktivity zaradená do týchto trás.
2. Environmentálny vzdelávací program
3. Súťaž enviro projektov žiakov ZŠ – 2.ročník
4. Realizáciu chodníka Banskobystrického Permona – I.etapa.
9. V mesiaci október bol opäť podaný projekt na Program obnovy dediny pre nášho člena MR
Kremnické vrchy – východ s názvom: Banskobystrický geopark - náučný chodník
geomontánnou oblasťou Kremnické vrchy
10. Počas roka prebehla príprava na projekt „Integrovaná stratégia rozvoja územia
Banskobystrický geopark prístupom LEADER 2014 - 2020“
Najvýznamnejším projektom z roku 2013 bol projekt prípravy vidieckych obcí na program LEADER 2014 2020 a budovanie Miestnej akčnej skupiny (MAS). Rozhodnutím členskej schôdze a Správnou radou bolo
dohodnuté, že združenie BBGMP znovu vypracuje novú stratégiu partnerstva a bude sa opäť uchádzať
o podporu z Plánu rozvoja vidieka opatrenie LEADER v novom programovacom období 2014 -2020.
Z poverenia členskou schôdzou I. Kavčáková v auguste 2013 začala práce na príprave územia
partnerstva. Po stretnutí len 10 zástupcov obcí okresu BB (pozvaní z 28 obcí pôvodného partnerstva
z roku 2010) a externých partnerov bolo dohodnuté, že ktorá obec prejaví záujem o vstup do partnerstva
pre realizáciu rozvoja prístupom LEADER zašle prehlásenie a následne partnerskú zmluvu s novým
partnerom. Ten bol obcami a OZ poverený prípravou Integrovanej stratégie rozvoja územia z podpory
projektu v prípade úspechu žiadosti o NFP na Stratégiu. BBGMP obdržal 23 prehlásení a 22+1 zmlúv. I.
Kavčáková bola poverená aby ešte telefonicky oslovila tých platných členov BBGMP, ktorí možno
informáciu nezachytili a mohli by prísť o príležitosť pre obec v termíne do 11.11.2013. Vyzvala aj
obce, ktoré sú členmi BBGMP (Harmanec, Selce, Priechod) a ponúkla pomoc vysvetlenia pri
zastupiteľstvách obcí. Dostala poverenie Správnou radou uzavrieť územie budúcej MAS ako konečné.
Možno konštatovať, že komunikáciou s obcami bolo zistené, že starostovia a obecné
zastupiteľstvá neboli dostatočne informovaní pre schválenie vstupu obce do LEADRa a hrozilo, že by
mohli pripraviť obec o lepší prístup k podpore z EÚ ale aj domácich zdrojov. Z pôvodných 28 obcí
neprejavilo žiadny záujem: Selce, Nemce, Priechod, Kynceľová, Harmanec a Donovaly. Záujem prejavila
aj obec mimo tohto územia -obec Dúbravica.
Zoznam prihlásených obcí z územia pre LEADER 2014- 2020:
Názov partnerstva: Banskobystrický geomontánny park
Názov ISRÚ: Banskobystrický geopark
23 obcí: Brusno, Baláže, Dolný Harmanec, Hiadeľ, Kordíky, Králiky, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod,
Moštenica, Motyčky, Podkonice, Poniky, Povrazník, Riečka, Slovenská Ľupča, Staré Hory,
Strelníky, Špania Dolina, Tajov, Turecká, Pohronský Bukovec, Dúbravica.
Stav: 21.3.2014
Ešte v roku 2013: Realizácia 4 čísel časopisu Bystrický Permon, čiastočne financovaný mestom BB a zo
súkromných zdrojov, ako aj 200 ks zborníka 10-tich ročníkov tohoto časopisu.
Prostredníctvom OZ Permon bol za finančnej spolupráci mesta BB a Stredoslovenského múzea bol
vykonaný archeologický prieskum v lokalite Hrádok, ktorá je súčasťou pripravovaného náučného chodníka
Bystrický Permon, spájajúceho mesto BB a obcou Špania Dolina.
Bolo tiež vykonané GPS zameranie tejto lokality a urobená vizualizácia Hrádku.
V roku 2013 bolo vypracovaných a predložených celkom 7 projektov zahrnutých v rámci BB geoparku
a ktoré BBGMP pre združenie a partnerov spracovalo. Je nutné zdôrazniť, že všetky projekty boli
spracované v súlade s pravidlami, boli zhodnotené podporovateľom ako kvalitné. Projekt vydávania
časopisu (BBmesto), projekt 3D modely(BBSK) a projekty OOCR boli úspešné avšak projekt Envirofondu
2013, POD 2013, PRV 3.2.b a mesta BB neboli úspešné pre nedostatok financií a lobbingu..
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Podujatia:
1. 11.3.2013 účasť na valnom zhromaždení OOCR SS (Kavčáková, Gender, Vigaš)
2. 18.-21.9.2013 účasť na exkurzii v Rumunsku cez NSRV (K. Paprčková)
3. 27.3.2013 MŽP SR – účasť na pracovnom rokovaní k Koncepcii budovania geoparkov v SR v B.
Bytsrici BBSK (Vigaš, Gender, Kavčáková)
4. 24.9.2013 MŽP SR – účasť na pracovnom rokovaní k Koncepcii budovania geoparkov v SR
v Bratislave (Vigaš, Kavčáková)
5. 21.-22.11.2013 Nitra Účasť na medzinárodnej konferencii Národnej siete rozvoja vidieka SR ako
príprava na formovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a nová politika rozvoja vidieka
v EÚ (Kavčáková, Hiadlovská).
6. 12.12.2013 - účasť na schôdzi Banskobystrického baníckeho cechu
a baníckom šachtágu
v Malachove (Kavčáková)
Propagácia a lobbing:
- aktívna účasť na zasadnutiach komisie cestovného ruchu a reg. rozvoja mesta Banská
Bystrica (Kavčáková ako člen komisie-neposlanec)
- prezentácia BBGMP na všetkých podujatiach mimo združenia (šírenie brožúrok, letákov)
konferencie, workshopy, výstavy, stretnutia ai.
- prezentácia Banskobystrického geomontánneho parku v periodiku PERMON
- web stránka www.geoparkbb.sk – bez aktualizácie z dôvodu nedostatku kapacít.
Prevádzka kancelárie: bezplatný nájom od IDIK Agentúry s.r.o. od roku 2008 (6 rokov)
a) Vyhľadávanie zdrojov financovania činnosti OZ BBGMP a príprava 7 projektov (žiadostí
o NFP)
b) Propagácia územia v záujme rozvoja geomontánneho parku
c) Rokovania s predstaviteľmi partnerov
d) Zabezpečovanie členského príspevku
e) Evidencia členov, správa databázy
f) Evidencia účtovných dokladov a komunikácia s externým účtovníkom
g) Administrácia predkladania žiadostí – 7 projektov - zabezpečovanie potvrdení daňového
úradu, poisťovní, registre trestov, (cca 25 potvrdení/rok), zabezpečovanie cca 15 príloh
(mapy, správy, zápisy,)
h) Administratíva, správa účtov a korešpondencia (33 listov)
Porovnanie plánovaného a reálneho rozpočtu a čerpania z roku 2013
aktivita

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
10.

rozsah činností

Študijné cesty členov
združenia
Podporný program pre
členov OZ na budovanie
infraštruktúry geoparku
Príprava investícií – náučné
chodníky
Produkt CR BB geopark Marketingová podpora
Manažment prípravy aktivít
projektov – návrh riešení
Monitoring výziev a
vypracovanie Žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Kancelária
Vydávanie Bystrického
permona
Príspevky členom
SPOLU
orientačný

plánovaný rozpočet na
rok 2013

Plán.rozpočet
v Euro

Čerpané
v Euro

zdroje

1 000

70

vlastné, projekt

2 000

5000

OOCR

5 000

1000

OOCR

67 178

300

Projekt PRV, BBSK

1 000

0

vlastné

1 000

0

vlastné

800

300

vlastné

3000

3000

projekt

0

0

vlastne

80 978

9 670

Plán 8 100 € - vlastné,
čerpanie 370€ vlastné

Čerpané 2012
Študijné cesty členov
združenia
Podporný program pre
členov OZ na budovanie
infraštruktúry geoparku
Príprava investícií –
náučné chodníky
Produkt CR BB geopark
- Marketingová podpora
Manažment prípravy
aktivít projektov – návrh
riešení
Monitoring výziev a
vypracovanie Žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Účtovníctvo, dane,
tonery, tlač, kopírovanie,

Sponzoring: PHM,
komunikačné,
administratíva

Výdavky na kancelariu sa predpokladajú: personálne, materiál, poštové, komunikačné
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Plán činnosti OZ na rok 2014
Plán činnosti Banskobystrického geomontánneho parku na rok 2014 vychádza zo Stanov
a poslania OZ, ako aj z príprav Integrovanej stratégie rozvoja územia na roky 2014 -2020 a ostatných
dokumentov na národnej a regionálnej úrovni dotýkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu a budovania
geoparkov na Slovensku.
Poslaním BBGMP na regionálnej úrovni je:
- Vytvárať podmienky pre vznik regionálneho partnerstva v cestovnom ruchu
- Budovať regionálny produkt kultúrneho a poznávacieho turizmu
Poslaním BBGMP na úrovni rozvoja vidieka prístupom LEADER je:
- Vybudovať funkčnú kanceláriu Miestnej akčnej skupiny
- Realizovať Integrovanú stratégiu rozvoja územia Banskobystrický geopark (realizácia projektov
rozvoja na základe výziev MAS o podpore)
a to prostredníctvom najmä:
- Podpory ekonomického a sociálneho rozvoja na miestnej úrovni
- Budovania environmentálneho povedomia verejnosti
- Podpory vzniku nových služieb v geoparku
- Podpory budovania regionálnej infraštruktúry v cestovnom ruchu
Plán predpokladá vybudovanie aj udržanie budúcej Miestnej akčnej skupiny „ Banskobystrický
geopark“ v rámci programu LEADER, ktorá je pripravená na podporu z EÚ fondov v budúcom období
programovania. Banskobystrický geomontánny park ako budúca Miestna akčná skupina je uznaná
Ministerstvom pôdohospodárstva ako MAS – čakateľ a počíta sa s ňou v podpore Národnej siete rozvoja
vidieka (NSRV). Členovia sú oprávnení čerpať podporu na aktivity NSRV, čo sa darí účasťou našich
členov na exkurziách a zahraničných cestách organizovaných NSRV. Združenie bude naďalej pomáhať
členom v spolufinancovaní a vytvára predpoklady pre zvyšovanie povedomia a vzdelávania v rozvoji
vidieckych oblastí BBgeoparku.
BBGMP je podporované aj z úrovne Národnej siete rozvoja vidieka, čo chce BBGMP využiť
v prospech svojich členov. O účasť sa však hlási len máloktorý.
Analýza potreby aktivít :
Investičné:
1.Príprava investícií- prvkov, objektov a lokalít geoparku: projektová dokumentácia, územné rozhodnutie,
stavebné povolenie,ai
2.Príprava pozemkov pre investície – inžinierska činnosť
3. Správcovstvo a prevádzka
Environmentálno-edukačné
1.vydávanie občasníka novín Klopačka
2.realizácie súťaže projektov žiakov II st. ZŠ
3.realizácie súťaží, konferencií, seminárov, exkurzií,
4. priebežné vzdelávanie a osveta
Marketingové vydávanie publikačných materiálov, knižných sprievodcov, letákov, reklamných predmetov,
suvenírov, atď
1. noviny občasník „Klopačka“
2. publikácie, letáky, postery, bannery a pod.
3. filmy a animácie
4. aktualizácia web stránky www.geoparkbb.sk
5. propagácia miestnych produktov
6. príspevky v regionálnej a národnej tlači, médiách (filmy, DVD, reportáže a pod.)
Kultúrno-spoločenské – v spolupráci s partnermi realizácia Baníckych dní (B.Bystrica, Špania Dolina,
Ľubietová, Staré Hory)
Kancelária BBGMP – administrácia, komunikácia, korešopondencia, príprava žiadostí o NFP, stretnutia SR,
zápisy, uznesenia, evidencie, zmluvy, faktúry a účtovné doklady

Chod kancelárie BBGMP je už 6 rokov na dobrovoľnom princípe. Prácu a sponzorstvo (kancelária,
PHM, komunikačné, archív ai.) bez odmeny realizuje riaditeľka I. Kavčáková, sponzorskú pomoc (PHM,
ai.) poskytli: M.Vigaš a P. Gender. Ďakujeme.
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PRIORITY A CIELE BBGMP na rok 2014
Hlavnou prioritou je:
1. pripraviť BB geopark ako produkt cestovného ruchu
Ostatné priority sú
2. príprava investícií BB geoparku vrátane pozemkov (náučné chodníky, trasy, expozície, múzeá a pod.)v
spolupráci s OOCR
3. budovanie environmentálneho povedomia verejnosti (súťaž žiakov II. Stupňa Základných škôl v okrese
Banská Bystrica – II. ročník)
4. pripraviť aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja vidieka prístupom LEADER na miestnej úrovni na
žiadosť o financovanie(účasť na podujatiach LEADER,získavanie skúseností, informovanosť o LEADRI
apod.)
5. zlepšenie informovanosti o aktivitách BB geoparku

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
1.1 Zabezpečiť aktívnu spoluúčasť pri realizácii cestovného ruchu mesta Banská Bystrica v tvorbe produktu
BB geopark
1.2 Vytvoriť komunikačnú platformu subjektov geoparku v BB a okolí
1.3 Spolupracovať s BBSK a OOCR pri rozvoji cestovného ruchu v BB kraji ( príprava spoločného projektu a i.)
2.1 Vyhľadávať zdroje na projektovú dokumentáciu investícií geoparku ( príprava na LEADER a investič.
projekty.)
3.1. Vyhľadávať zdroje na realizáciu projektu II. kola súťaže pre základné školy a environmentálneho
vzdelávania
4.1. Podpora aktivít vidieckych obcí geoparku v rozvoji ( potvrdenia, informovanosť, odborná pomoc a i.)
5.1. Informovanosť o aktivitách a území geoparku ( správa web stránky,články a i.)
ORIENTAČNÝ ROZPOČET AKTIVÍT A ZDROJE FINANCOVANIA v roku 2013
aktivita

rozsah činností

1.

Študijné cesty členov združenia
Podporný program pre členov OZ na budovanie infraštruktúry
geoparku
Príprava investícií – náučné chodníky
Produkt CR BB geopark - Marketingová podpora
Manažment prípravy aktivít projektov – návrh riešení
Monitoring výziev a vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
Budovanie komunikácie a stretnutia k lobbingu (cestovné, stravné ai.)
cca 4
Správa web stránky a informácie
Kancelária
SPOLU
orientačný plánovaný rozpočet na rok 2013

2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
6.

rozpočet
v Euro

zdroje

1 000

vlastné, projekt

2 000

vlastné

5 000
1000
1 000

projekty
projekt
vlastné

1 000

vlastné

800

vlastné, projekt

200
800
12800

vlastné, projekt
vlastné
6800 € - vlastné

Výdavky sa predpokladajú: personálne, materiál, poštové, komunikačné

Spracovala: Ing.arch. Iveta Kavčáková – riaditeľka OZ

V Banskej Bystrici

máj 2014
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