Integrovaná stratégia rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

PRÍLOHA Č.3
SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
VÍZIA

do roku 2025

Územie Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ je atraktívnym územím, ktoré disponuje
ponukou oddychu a relaxu v krásnom prostredí pohoria Tríbeč a v zákutiach rieky Nitry.
Čisté životné prostredie, vybudovaná infraštruktúra a kvalitné služby vytvárajú podmienky
pre usadenie sa mladých rodín v mikroregióne.
STRATEGICKÝ CIEĽ

Skvalitniť vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov i návštevníkov a zachovať
prírodné a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2015
STRATEGICKÁ PRIORITA 1
STRATEGICKÁ PRIORITA 2
STRATEGICKÁ PRIORITA 3
Základná infraštruktúra
a podnikateľské prostredie

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1

Vidiecky cestovný ruch

Ochrana prírodného a kultúrneho
dedičstva

Zvýšiť atraktivitu obcí

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1
Vytvoriť podmienky pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1
Rozvíjať a budovať identitu
územia

PRIORITA 1
Poskytovanie kvalitnejších
verejných služieb

PRIORITA 1
Infraštruktúra vidieckeho
cestovného ruchu

PRIORITA 1
Tvorba identity územia

OPATRENIE Č.
2.1.1 Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu –
časť A (PRV SR, Os 3, kód 313)
- prestavba a/alebo prístavba časti
rodinných domov a ďalších
nevyužitých objektov na
nízkokapacitné ubytovacie
zariadenia s kapacitou
maximálne 10 lôžok – stavebné
investície, investície do
vnútorného vybavenia a
zariadenia vrátane zriadenia
pripojenia na internet,
- výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia doplnkových
relaxačných zariadení (sauna,
krb, bazén a pod.).
Súčasťou stavebných investícii
môžu byť aj prístupové cesty,
pripojenie na inžinierske siete
a úpravy v rámci areálu.

OPATRENIE Č.
3.1.1 Vzdelávanie
a informovanie (PRV SR, Os 3,
kód 331)
2. nasledovné formy
informačných aktivít:
- krátkodobé kurzy, školenia,
tréningy na získanie
potrebných vedomostí a
zručností;
- konferencie a semináre;
- výmenné informačné stáže
a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
- putovné aktivity k cieľovým
skupinám;
- ďalšie formy, ako napríklad
tlačené publikácie a webové
portály, trvalý informačný
a poradenský servis zameraný
na celoživotné vzdelávanie.

OPATRENIE Č.
1.1.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo
(PRV SR, Os 3, kód 321)
- výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia detských
a športových ihrísk, tržníc,
autobusových zastávok,
obecných rozhlasov,
- rekonštrukcia a modernizácia
domov smútku, hasičských
zbrojníc, amfiteátrov, vrátane
ich okolia vrátane zriadenia
pripojenia na internet
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OPATRENIE Č.
1.1.2 Regenerácia sídiel
(ROP SR, 4.1)

OPATRENIE Č.
1.1.3 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo
(PRV SR, Os 3, kód 321)

OPATRENIE Č.
2.1.2 Podpora podnikateľských
aktivít v cestovnom ruchu
(OP KaHR, 3.1)

OPATRENIE Č.
3.1.2 Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2007 na podporu
kultúry a športu na území NSK

OPATRENIE Č.
2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
(PRV SR, Os 3, kód 322)
- výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia lávok, verejných
priestranstiev a parkov,
- výstavba cyklotrás.

OPATRENIE Č.
3.1.3 Obnova kultúrnych
pamiatok (Ministerstvo kultúry
SR, 1.1)

OPATRENIE Č.
1.1.4 Obnova a rozvoj obcí
(PRV SR, Os 3, kód 322)

PRORITA 2
Marketing a propagácia

OPATRENIE Č.
1.1.5 Ochrana a využívanie vôd
(Envirofond, B Oblasť)

OPATRENIE Č.
2.2.1 Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu –
časť B (PRV SR, Os 3, kód 313)
Marketing služieb vidieckeho
cestovného ruchu a rozvoja
regiónu.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2

Skvalitniť podnikateľské
prostredie a služby

PRIORITA 2
Kvalitné podnikateľské zázemie
OPATRENIE Č.
1.2.1 Modernizácia fariem (PRV
SR, Os 1, kód 121)
OPATRENIE Č.
1.2.2 Pridávanie hodnoty do
poľnohospodárskych produktov
a produktov lesného hospodárstva
(PRV SR, Os 1, kód 123)
OPATRENIE 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, Os 4, kód 421)

OPATRENIE 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR, Os 4, kód 431)
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