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Dlhodobý všeobecný cieľ: 

- zastaviť prehlbovanie vnútroregionálnych rozdielov a rozširovanie 
marginalizovaných oblastí a postupne zlepšovať kvalitu života na vidieku 

 
Krátkodobý cieľ: 

- pripraviť inštitucionálne a odborné kapacity na zvýšenie absorbčnej 
schopnosti vidieka BB kraja pre využívanie nástrojov novej vidieckej 
a kohéznej politiky EÚ v rokoch 2007 – 13 

 
Priorita 1: Posilnenie inštitucionálnych kapacít BBSK pre rozvoj vidieka 
Špecifický cieľ:  

- zabezpečiť vytvorenie inštitucionálnych a plánovacích nástrojov pre uplatňovanie 
diverzifikovanej politiky rozvoja vidieka Banskobystrického samosprávneho kraja  

 
Opatrenie 1.1: 

- vytvorenie inštitucionálnych štruktúr pre podporu rozvoja vidieka na subregionálnej 
a regionálnej úrovni 

Aktivity:  
- vytvorenie krajského partnerstva pre rozvoj vidieka – expertná skupina pre RV 
- zriadenie Komisie rozvoja vidieka pri Zastupiteľstve BBSK 
- zriadenie Zárodkového fondu pre prístup LEADER 
- oživenie Regionálneho podporného fondu BBSK pre podporu rozvoja vidieka 
- zriadenie regionálnej vzdelávacej inštitúcie pre rozvoj vidieka 
- zriadenie podpornej inštitúcie pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie  
- vytvorenie pracovných skupín(partnerstiev) pre RV a VT vo vidieckych regiónoch 
- zriadenie podpornej inštitucionálnej infraštruktúry pre RV a VT  vo vidieckych 

regiónoch 
 
Opatrenie 1.2: 

- vypracovanie Plánu rozvoja vidieka kraja a priorít rozvoja vidieckych regiónov 
Aktivity: 

- dopracovanie Strategických akčných plánov rozvoja vidieka BBSK 
- zapracovanie podpory rozvoja vidieka do PHSKR BBSK 

Realizátor: BBSK a partneri 
 
 
Priorita 2: Príprava a budovanie inštitucionálnych a odborných kapacít pre rozvoj 
diverzifikovanej ekonomiky vidieka 
Špecifický cieľ:  

- vybudovať inštitucionálne a odborné kapacity pre podporu diverzifikácie 
ekonomiky vidieka a jeho ekonomické oživenie a rozvoj 

 
Opatrenie 2.1: 

- príprava a budovanie lokálnych sietí pre využívanie biomasy a alternatívnych zdrojov 
energie vo vidieckych regiónoch  

Aktivity: 
- zmapovanie a spracovanie potenciálu biomasy a OZE  v BB kraji 
- vyškolenie odborníkov a školiteľov 
- vyjednávania a dohody o vytvorení lokálnych sieti a energetických parkov 
- zakladanie miestnych sietí pre OZE a energetické parky 
- príprava projektov lokálnych energetických parkov na vidieku 

Odborný garant a koordinátor: OPČ BBSK 



Partneri: SEA, R-ZMO, MVO 
Opatrenie 2.2: 

- príprava a budovanie sietí vidieckej turistiky vo vidieckych regiónoch  
Aktivity: 

- zlepšenie podnikateľského prostredia pre VCR 
- šírenie informácií a propagovanie vidieckeho cestovného ruchu 
- vytvorenie inštitucionálnych kapacít VCR na miestnej úrovni 
- zmapovanie zriadení a služieb vidieckej turistiky po vidieckych regiónoch 
- založenie záujmových združení vidieckej turistiky vo vidieckych regiónoch 
- príprava spoločných projektov mikroregiónov, združení, BBSK a partnerov 

Odborný garant a koordinátor: OCR BBSK 
Partneri: RZMO, SACR, ICRV BB VIPA, ZVTaAT, vzdelávacie inštitúcie a mikroregióny 
 
 
Priorita 3: Príprava miestnych kapacít pre prístup LEADER 
Špecifický cieľ:  

- vybudovať miestne inštitucionálne a odborné kapacity na vidieku pre 
implementáciu prístupu LEADER 

 
Opatrenie 3.1: 

- doformovanie Miestnych akčných skupín po vidieckych regiónoch  
Aktivity: 

- ukončenie procesu konštituovania MAS po vydaní kritérií MP SR  
 
Opatrenie 3.2: 

- príprava školení a vyškolenie manažmentov Miestnych akčných skupín 
Aktivity: 

- príprava školení a školiacich manuálov 
- doškolenie a tréning personálov MAS 
- príprava projektu MAS na budovanie kapacít v spolupráci s expertom BB VIPA 

 
Opatrenie 3.3: 

- príprava rozvojových stratégií Miestnych akčných skupín 
Aktivity: 

- doplnenie mapovania inštitúcií verejného, súkromného a občianskeho sektoru 
- analýzy a zhodnotenie súčasných rozvojových dokumentov 
- návrh postupu a aktivít dokompletovania dokumentu v súlade s metodikou 
- doplnenie auditov a analýz súčasného stavu   
- dokompletovanie stratégií, aktivít a finalizácia rozvojových dokumentov 
- príprava projektu – grantovej žiadosti pre LEADER 

 
Opatrenie 3.4: 

- pilotné overenie administrácie implementácie podpory (Zárodkový fond)  
Aktivity: 

- príprava výzvy a výber príjemcu 
- vypracovanie a zverejnenie výzvy na podávanie projektov 
- poradenstvo pri spracovávaní žiadosti o grant  
- hodnotenie a výber projektov 
- uzavretie zmlúv o poskytnutí grantu 
- monitoring a hodnotenie realizácie projektov 
- záverečné vyúčtovanie grantov 
- záverečné vyhodnotenie a odporúčania 

 
Odborný garant: ORRÚPaŽP BBSK 
Partneri: RO MP SR, R-ZMO, BB VIPA (ICRV), SŽK 


