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PRÍLOHA Č. 3 
SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 

VÍZIA DO ROKU 2025 
Územie Partnerstva BACHUREŇ je územie s rozvinutou a modernou infraštruktúrou, ekonomicky 

zabezpečeným a občiansky zodpovedným obyvateľstvom, poskytujúce kvalitné služby pre jeho 
obyvateľov a taktiež návštevníkov, s vysokou kvalitou životného prostredia a využívaním prírodného 
potenciálu pre vidiecky cestovný ruch pri dodržaní jeho ekologického využívania, širokou ponukou 

voľnočasových aktivít a spolkovou činnosťou, vysokým stupňom sociálnej vybavenosti 
a poskytovaním možností vzdelávať sa prostredníctvom moderných informačno – technických 

postupov a zariadení. Na území je vysoko rozvinutá infraštruktúra cestovného ruchu ako potenciál 
pre pracovné príležitosti, dostatočné podnikateľské a finančne zabezpečené  prostredie pre ďalšie 
investičné zámery. Občania pristupujú k životnému prostrediu zodpovedne, v území je vyriešená 
otázka zberu, separácie a zhodnocovania odpadu, vodné toky sú čisté a poskytujú možnosti pre 

oddych. Územie je bezpečné, počet sociálne neprispôsobivých občanov je podstatne nižší, podstatne 
sa znížila kriminalita a vandalizmus v území. Bohatá je voľnočasová aktivita obyvateľov, a to pre 

všetky vekové kategórie, obce majú k dispozícii moderné ihriská a kultúrno – spoločenské 
zariadenia. Územie úzko spolupracuje s okolitými obcami, rozvinutá je aj regionálna a medzinárodná 

spolupráca územia, rozšíril sa ľudský potenciál a kapacity pre zodpovedné a efektívne riadenie 
územia.  

STRATEGICKÝ CIE Ľ 
Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia 

pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. 

STRATEGICKÁ 
PRIORITA 1 

Obnova a rozvoj obcí 

STRATEGICKÁ 
PRIORITA 2 

Zamestnanosť 

STRATEGICKÁ 
PRIORITA 3 

Aktivácia obyvateľov 
a rozvoj partnerstva 

STRATEG
ICKÁ 

PRIORIT
A 4 

Životné 
prostredie 

STRATE
GICKÁ 

PRIORIT
A 5 

Sociálna 
infraštrukt

úra 
     

ŠPECIFICKÝ 
CIEĽ 1 

Zlepšiť technický 
stav miestnej 

technickej 
infraštruktúry  

ŠPECIFICKÝ CIE Ľ 
2 

Podporiť vznik nových 
a udržanie existujúcich 

pracovných miest, 
znížiť mieru 

nezamestnanosti 

ŠPECIFICKÝ CIE Ľ 
3 

Vybudovať kapacity 
pre kvalitné 

manažovanie procesu 
rozvoja územia 

a zvýšiť občiansku 
zodpovednosť  
a aktivizáciu 

obyvateľov územia pri 
využití potenciálu 

územia 

ŠPECIFIC
KÝ CIE Ľ 

4 

Udržať a 
zlepšiť stav 
životného 
prostredia 
v území 

ŠPECIFI
CKÝ 

CIEĽ 5 

Zlepšiť 
úroveň 

poskytovan
ých 

sociálnych 
služieb 
v území 

     

PRIORITA 1 

Kvalita života 
v území, kvalitná 

technická 

PRIORITA 2 

Pracovné príležitostí 
na vidieku, rozvoj 

ekonomiky pri 

PRIORITA 3 

Kvalitný ľudský 
potenciál garancia 

rastu kvality života na 

PRIORIT
A 4 

Kvalitné 
životné 

PRIORIT
A 5 

Dôstojný 
život 
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infraštruktúra územia efektívnom 
a ekologickom využití 

zdrojov územia 

vidieku 

 

prostredie občanov 
územia 

     

OPATRENIE 

1.1 Skvalitnenie 
miestnej technickej 
infraštruktúry 
s maximálnym 
a ekologickým 
využitím 
prírodného 
potenciálu územia 
/PRV SR, Os 3, 
Opatrenie 3.4.2. 
Obnova a rozvoj 
obcí, kód 322 – 
Obnova a rozvoj 
obcí 
prostredníctvom osi 
4 Leader PRV/ 

Rozsah a činnosti 
Oprávnené sú všetky 
činnosti, ktoré sú 
v súlade s cieľmi 
opatrenia 
a príslušnými 
právnymi predpismi 
EÚ, napr.: 
•  rekonštrukcia a 

modernizácia 
miestnych ciest; 

• výstavba, 
rekonštrukcia a 
modernizácia chodn
íkov, verejných 
priestranstiev a 
parkov 

Typ podporených 
aktivít 

• výstavba, 
rekonštrukcia 
a modernizácia 
miestnej technickej 
infraštruktúry 
(dopravná 
infraštruktúra, 
vodohospodárska 
infraštruktúra a 
ďalšia technická 
infraštruktúra); 

OPATRENIE 

2.1. Budovanie 
a rekonštrukcia 

nízkokapacitných 
ubytovacích 

zariadení /PRV – 
Opatrenie 3.2 

Podpora činnosti 
v oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu – 
Časť A (kód 313 
Podpora činností 

v oblasti cestovného 
ruchu - 

implementované 
prostredníctvom osi 4 

Leader/) 

Rozsah a činnosti 
Oprávnené sú všetky 
činnosti, ktoré sú 
v súlade s cieľmi 
opatrenia 
a príslušnými 
právnymi predpismi 
EÚ: 
Časť A (článok 55 b) 
nariadenia Rady (ES) 
č. 1698/2005) 
• rekonštrukcia 

a modernizácia 
nízkokapacitných 
ubytovacích 
zariadení s kapacitou 
maximálne 10 lôžok 
– stavebné investície, 
investície do 
vnútorného 
vybavenia 
a zariadenia vrátane 
zriadenia pripojenia 
na internet; 

 prestavba a/alebo 
prístavba časti 
rodinných domov 
a ďalších 
nevyužitých 
objektov na 

OPATRENIE 

3.1 Zlepšovanie 
úrovne kvality života 
na vidieku 
zvyšovaním 
pripravenosti územia 
skvalitňovaním a 
podporou ľudského 
potenciálu 
Vzdelávanie 
a informovanie (PRV 
SR, Os 3, opatrenie 
3.3. Vzdelávanie 
a informovanie, kód 
331 – implementácia 
prostredníctvom osi 4 
Leader) 

Rozsah a činnosti 
(vrátane tematického 
zamerania) 
Cieľom podpory sú 
vzdelávacie projekty 
zamerané na 
získavanie, 
prehlbovanie, inovácie 
vedomostí,  zručností 
a šírenie informácií 
o jednotlivých 
opatreniach osi 3 
podľa EPFRV. 
Oprávnené sú všetky 
vzdelávacie 
a informačné aktivity, 
ktoré súvisia s cieľmi 
opatrenia 

1. všetky formy 
ďalšieho vzdelávania, 
ktorých zameranie je v 
súlade s cieľmi 
opatrenia 
a príslušnými 
právnymi predpismi 
EÚ a SR. 

Vzdelávacie aktivity 
určené pre 
podnikateľské 

OPATRE
NIE 

4.1 
Separácia 
a zhodnoco
vanie 
odpadov 
/OP 
Životné 
prostredie/ 

OPATRE
NIE 

5.1 
Podpora 
zvyšovani
a úrovne 
sociálnych 
služieb 
v území 
/ROP, OP 
ZaSI/ 
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• zlepšenie vzhľadu 
obcí (verejné 
priestranstvá, 
parky) 

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 
kempingového 
ubytovania vrátane 
prístupových ciest 
v rámci areálu, 
spevnených 
parkovacích plôch, 
elektrických, 
vodovodných 
a kanalizačných 
rozvodov, oplotenia, 
osvetlenia 
a sociálnych 
zariadení; 

• 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. 

. 

subjekty a subjekty 
verejnej správy (obce, 
mestá a ich združenia 
a občianske združenia) 
– tematicky zamerané 
najmä na: 

• ekonomiku 
podnikateľského 
subjektu (napr. 
legislatíva, riadenie 
ekonomicky 
životaschopného 
podniku, 
podnikateľský plán, 
diverzifikácia 
činností, spolupráca 
a rozvoj podnikov); 

• zavádzanie nových 
metód a nástrojov 
práce a riadenia vo 
vidieckom priestore;  

• manažment kvality; 
• inovácie vo 

vidieckych 
oblastiach, 
zavádzanie 
informačných 
technológií, 
internetizácia; 

• ochranu životného 
prostredia 
(environmentálne 
vhodné technológie, 
alternatívne zdroje 
energie, separovaný 
zber, využívanie 
biomasy, ochrana, 
tvorba a manažment 
krajiny, cieľová 
kvalita vidieckej 
krajiny a pod.); 

• obnovu a rozvoj 
vidieka; 

• prístup Leader 
2. nasledovné formy 
informačných aktivít 
• tvorba nových 

vzdelávacích 
programov; 

• tvorba analýz 
vzdelávacích potrieb; 

• krátkodobé kurzy, 
školenia, tréningy na 
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získanie potrebných 
vedomostí a 
zručností; 

• konferencie 
a semináre; 

• televízne 
a rozhlasové 
kampane (ako sú 
propagačné aktivity, 
besedy, talk shows); 

• 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. 

Uprednostňujú sa 
kombinácie 
uvedených foriem. 

     

1.1.1 Regenerácia 
sídiel (ROP SR, 4.1) 

2.1.1.Budovanie 
infraštruktúry 

vidieckeho 
cestovného ruchu 

/PRV SR, os 3, 
opatrenie 3.1. 
Diverzifikácia 

smerom 
k nepoľnohospodárs
kym činnostiam, kód 

311, OP 
Konkurencieschopno

sť a hospodársky 
rast/ 

3.1.2 Vzdelávanie od 
tradi čného 

k modernému /OP 
Vzdelávanie/ 

  

     

1.1.2 Ďalšie 
zvyšovanie 

technickej úrovne 
infraštruktúry 

územia /PRV SR os 
3, opatrenie 3.4.2. 

2.1.2. Výstavba, 
rekonštrukcia 
a modernizácia 

objektov na využitie 
obnoviteľných 
energií /okrem 
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a Envirofond SR, B 
oblasť/ 

vodnej, veternej 
a solárnej/ prevažne 

na odpredaj 

/PRV os 3, opatrenie 
3.1. Diverzifikácia 

smerom 
k nepoľnohospodárs
kym činnostiam, kód 

311./ 

     

1.1.3.Rekonštrukcia 
a modernizácia 

verejného osvetlenia 
/OP 

Konkurencieschopn
osť a hospodársky 

rast/ 

2.1.3. Zvýšenie 
konkurencieschopnos

ti rozvojom 
vidieckeho 

cestovného ruchu 

/OP 
Konkurencieschopno

sť a hospodársky 
rast/ 
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1.2. Skvalitnenie 
občianskej 
vybavenosti 

a rozšírenie služieb 
verejnosti /PRV SR 
os 3, opatrenie 3.4.1. 
Základné služby pre 

vidiecke 
obyvateľstvo kód 

321, Základné 
služby hospodárstvo 

a vidiecke 
obyvateľstvo – 

implementované 
prostredníctvom osi 

4 Leader/ 

Rozsah a činnosti 
Oprávnené sú všetky 
činnosti, ktoré sú 
v súlade s cieľmi 
opatrenia 
a príslušnými 
právnymi predpismi 
EÚ, napr.: 
• výstavba, 

rekonštrukcia a 
modernizácia 
detských 
a športových ihrísk 
(vrátane krytých 
a zázemí týchto 
ihrísk) 

• rekonštrukcia 
a modernizácia 
obecných stavieb 
(napr. obecný úrad, 
kultúrny dom, ) a 
objektov 
spoločenského 
významu (napr. 
amfiteátre) vrátane 
ich okolia (okrem 
stavieb a budov 
evidovaných na 
Ministerstve kultúry 
SR v registri 
nehnuteľných 
kultúrnych 
pamiatok a lokalít 
UNESCO) vrátane 
zriadenia pripojenia 
na internet. 

Typ podporených 

2.1.4. Modernizácia 
fariem (PRV SR, Os 

1, kód 121) 
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aktivít 
• rekonštrukciaa mod

ernizácia miestnej 
infraštruktúry; 

• rekonštrukcia a 
modernizácia 
stavieb a objektov 
spoločenského 
významu; 

• investície do 
objektov 
podporujúcich 
voľno časové 
aktivity 

     

1.2.1. Skrášľovanie 
verejných 

priestranstiev  
a občianska 

vybavenosť /PRV 
SR os 3, opatrenie 

3.4.1. Základné 
služby pre vidiecke 
obyvateľstvo kód 

321/ 

2.1.5  Komplexnosť 
infraštruktúry 
vidieckeho 
cestovného ruchu 
(OP KaHR, 3.1) 

   

     

1.2.2. Rozvoj 
internetizácie 

územia /Operačný 
program 

Informatizácia 
spoločnosti/ 

2.2. Zvýšenie 
propagácie územia 

/PRV SR os 3 
opatrenie č. 3.2. 
Podpora činnosti 

v oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu, 
časť B, kód 313 – 
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implementácia 
prostredníctvom osi 4 

Leader/ 313) 

Marketing služieb 
vidieckého cestovného 

ruchu a rozvoja 
regiónu  Článok 55 C, 
nariadenia Rady ES č. 

1698/2005 

     

1.3. Budovanie 
a rekonštrukcia 

sociálnej 
infraštruktúry 

/ROP regionálny 
operačný program, 
Sociálna inklúzia 
a zamestnanosť, 

Štátny fond rozvoja 
bývania/ 

    

     

1.4. Budovanie 
a rekonštrukcia 
enviromentálnej 
infraštruktúry 

a ochrana životného 
prostredia /OP 

Životné prostredie, 
Envirofond/ 

    

 

6.1.Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, Os 4, Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov 
spolupráce, kód 421) 

 

6.2. Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR, Os 4, Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej 
skupiny, kód 431) 

 


