Integrovaná stratégia rozvoja územia
VerejnoVerejno-súkromné Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. sa v januári 2010 bude uchádza( o finančnú
podporu z Programu rozvoja vidieka SR 20072007-2013 pre rozvojové aktivity. Touto dotáciou vo
výške približne 2 080 tis. € plánuje podpori( projekty v území v rokoch 20102010-2012. O finančnú
dotáciu sa môže uchádza( iba v prípade, že spåòa podmienky LEADER a má pre územie spracovaný
rozvojový plán - miestnu integrovanú rozvojovú stratégiu. Na základe vyhlásenej výzvy
Ministerstvom pôdohospodárstva SR predloží spracovanú stratégiu (rozvojový plán) na hodnotenie
v termíne od 15.1 - 30.1.2010 s ambíciou uspie( v sú(aži medzi ïalšími verejnoverejno-súkromnými
partnerstvami na Slovensku. V roku 2009 bolo už vybratých 13 verejnoverejno-súkromných
súkromných partnerstiev.
partnerstiev.
Načo je potrebná integrovaná stratégia rozvoja územia? Na podporu integrovaného rozvoja,
pretože spája viacero sektorov a zabezpečuje koordináciu rozvoja všetkých aspektov vidieckeho
života -vidiecku ekonomiku, tradičné vidiecke ekonomické
ekonomické sektory ako po¾nohospodárstvo,
lesníctvo, vodohospodárstvo, ale aj nové sektory, ktoré poskytujú ïalšie možnosti
možnosti zamestnania sa
a tvorby príjmov, ako napr. vidiecky turizmus, remeslá, rozvoj služieb. Zahàòa i spoločenský život
– združenia, záujmové skupiny, sociálne služby, inštitúcie, organizácie, aktivity vo¾ného času,
športové a kultúrne aktivity, taktiež vidiecke prostredie - ochranu a tvorbu krajiny. Integrovaná
stratégia rozvoja územia vždy pokrýva určité špecifické územie - mikroregión, skupinu dedín,
alebo malý vidiecky obvod. Dané územie nemusí by( definované štátnymi alebo regionálnymi
orgánmi. Môže
Môže to by( oblas(, ktorá sa určí samostatne na základe spoločných ekonomických
cie¾ov, geografických alebo prírodných čàt. Základom je, aby sa všetky dôležité skupiny
a jednotlivci z takto definovaného územia dohodli na rozvojovom procese, ktorý bude realizovaný
realizovaný
na partnerskej báze. Integrovaná stratégia je sa dá teda uši( doslova na mieru pre určité územie.
Prioritou pri zostavovaní stratégie musia by( miestni ¾udia, ktorí sú nosite¾mi nielen svojich
problémov a potrieb ale aj ich riešení. Energia a motivácia
motivácia pre uskutočnenie zmeny by mala
pochádza( od nich, to čo treba vykona( v rámci stratégie by mali rozhodnú( oni a stratégia by
mala by( spojivom medzi nimi.

