Súhrnný prehľad cieľov, opatrení a aktivít
GLOBÁLNE
CIELE
GC 1: Znižovanie
zaťaženosti
životného
prostredia

ŠPECIFICKÉ
CIELE

PRIORITY (S/R)

1.1: Ochrana ovzdušia Environmentálna
- znižovanie emisií do infraštruktúra
ovzdušia

OPATRENIA

Zlepšenie a rozvoj
infraštruktúry na ochranu
ovzdušia

KĽÚČOVÉ AKTIVITY

· zmena palivovej základne energetických zdrojov s dôrazom na
nízkoemisné a obnoviteľné zdroje

DOTKNUTÉ SUBJEKTY
(Obce resp. mikroregion)
Mikroregión predovšetkým obce:
Mníšek, Smolník, Smolnícka Huta,
Švedlár, Nálepkovo, Stará Voda,
Žakarovce

- znižovanie produkcie škodlivých emisií zavádzaním nových technológií Margecany, Prakovce, Mníšek nad
z priemyselnej výroby
Hnilcom
1.2: Minimalizácia
tvorby odpadov,
materiálové a
energetické
zhodnocovanie
odpadov

Environmentálna
infraštruktúra

Zlepšenie a rozvoj
infraštruktúry odpadového
hospodárstva
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1.3: Rozvoj osobitne Environmentálna
chránených častí
infraštruktúra
prírody, obnova území
s narušeným životným
prostredím, sanácia
prostredia

Ochrana, zušľachtenie a
obnova prírodného
prostredia

-zatváranie a rekultivácia skládok odpadu
- kompostovanie organických odpadov (obecné kompostovisko)

Dotknuté obce v mikroregóne, hlavne
Prakovce, Švedlár

- výstavba novej skládky komunálneho odpadu

Helcmanovce

- vybaviť obce nádobami na separovaný zber odpadu, aj nebezpečný

- dotknuté obce mikroregiónu

- Posilňovanie fyzickej infraštruktúry a ľudských kapacít zodpovedných
za prírodné prostredie, modernizácia infraštruktúry a zariadení,
potrebných na rozvoj chránených oblastí, oblastí s narušeným životným
prostredím

Mikroregión obcí Hnileckej doliny

- vypracovanie plánu riadenia chránených krajinných oblastí s osobitným
dôrazom na budovanie siete Natura 2000
Mikroregión obcí Hnileckej doliny

GC 2: Výrazné
zvýšenie
priestorovej a
odvetvovej
diverzifikácie
priemyslu

2.1: Zvýšenie
odvetvovej
diverzifikácie
priemyslu

- organizácia workshopov a seminárov zamerných na budovanie
verejného povedomia v oblasti ochrany životného prostredia
spracovanie štúdií a projektov v súlade s opatrením (príprava projektov
Podpora budovania a
Rast
konkurenceschopnosti rekonštrukcie infraštruktúry na realizáciu)
priemyslu a vybraných
služieb s využitím
domáceho rastového
potenciálu
podpora budovania priemyselných parkov vo forme hnedých a poprípade
zelených parkov, t.j. území, na ktorom sa sústredí priemyselná činnosť
alebo služby najmenej dvoch podnikateľských subjektov

Mikroregión, alebo obce jednotlivo

dobudovanie napr. parkovacích plôch a cestnej mikroinfraštruktúry
súvisiacej s konkrétnymi projektmi
podpora budovania inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov
GC 3: Významné
3.1: Zlepšenie
zvýšenie
podnikateľského
ekonomickej
prostredia
aktivity malého a
stredného
podnikania z
domácich zdrojov,
dôraz na
znižovanie
nezamestnanosti
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3.2: Podpora
konkurencieschopnosti
produkcie malých a
stredných
podnikateľov,
zvyšovanie exportu

Rast
Podpora rozvoja nových a
konkurencieschopnosti existujúcich podnikov a
priemyslu a vybraných vybraných služieb
služieb s využitím
domáceho rastového
potenciálu

Podpora podnikania,
Rast
konkurencieschopnosti inovácií a aplikovaného
priemyslu a vybraných výskumu
služieb s využitím
domáceho rastového
potenciálu

podpora vzniku nových podnikov a stabilizácie a rozvoja existujúcich
podnikov uľahčením prístupu k rozvojovým financiám prostredníctvom
nenávratných finančných prostriedkov

Mikroregion Hnilecká dolina

podpora transferu nových, progresívnych a environmentálne vhodných
technológií
podpora rozvoja najmä malých a stredných podnikov (nových a
existujúcich), vrátane rozvoja živnostenského podnikania
podpora výrobcov využívajúcich domáce suroviny (drevo, nerudne
suroviny,...)

Gelnica, Prakovce, Margecany,
Nálepkovo
mikroregión

podpora medzinárodnej kooperácie prostredníctvom širšieho využitia
poradenských a konzultačných služieb zameraných na marketingové a
investičné informácie osobitne formou rešerší, štúdií o vnútornom trhu
EÚ a trhoch tretích krajín, feasibility štúdií, o podnikateľskom prostredí
alebo investičných príležitostiach v SR

Gelnica, Prakovce

podpora transferu nových výrobných, progresívnych a environmentálne
vhodných technológií
podpora integrácie slovenských podnikov na jednotný trh EÚ a podpora
internacionalizácie obchodu
stimulácia podnikov k informatizácií využívaním elektronického podpisu a
elektronického obchodovania, interaktívnej internetovej komunikácie,
podpora zavádzania progresívnych informačných technológií
zameraných na vyhľadávanie informácií o zahraničných trhoch,
obchodných partneroch, legislatívnom prostredí a ďalších aspektoch
medzinárodnej spolupráce

Prakovce, Gelnica, Margecany,
Nálepkovo

mikroregión

Prakovce, Gelnica, Margecany,
Smolník, Nálepkovo

mikroregión, Prakovce, Gelnica
v rámci areálu podniku oprava budov a hál na ďalšie priemyselné
využitie
špecializované poradenstvo pri vypracovávaní dokumentácie kvality v
procese riadenia kvality, pri implementácii systémov riadenia kvality

3.3: Rozvoj
cestovného ruchu

realizácia kurzov celoživotného vzdelávania zameraných na podporu
podnikania ako aj samozamestnanosti v regióne

mikroregión

 zriadiť web stránku, zabezpečiť vydanie turistického informačnoPR 1: Tvorba
OP 1.1: Podpora
propagačného materiálu mikroregiónu
produktov cestovného marketingového
ruchu
zabezpečenia existujúcich
a nových produktov CR,
tvorby nových regionálnych
a nadregionálnych
produktov cestovného
ruchu
 komunikovať so zákazníkom formou zisťovania jeho spokojnosti a
názorov; zisťovanie návštevnosti
 využitie historického dedičstva - baníctvo, hutníctvo, hámorstvo,
uhliarstvo pre vytvorenie významného produktu CR v širšom regióne
 využitie vhodných klimatických podmienok niektorých obcí
mikroregiónu pre zotavovacie a klimatické pobyty

mikroregión

 vytvoriť kluster komplexných stredísk zimnej turistiky v regióne

prostredníctvom združenia CR v
mikroregióne
mikroregión v spolupráci s KSK
Úhorná, Závadka, Stará Voda,
Hrišovce, Nálepkovo-Čierna Hora,
Kojšov, Henclová, Gelnica-Thurzov,
Žakarovce
Gelnica, Smolník, Nálepkovo;
Helcmanovce - sánkarská dráha
prioritne obce ležiace na železničnej
trati v úseku Margecany-Nálepkovo
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 využiť vhodné situovanie a priebeh železničnej trate Margecany Červená Skala k vytvoreniu atraktívneho produktu CR v spojení s
cykloturistikou a poznávaním histórie a prírody Hnileckej doliny
ponuka vzdelávania v oblasti základov manažmentu a marketingu
turistického ruchu, manažmentu kvality, IKT, cestovného ruchu,
účtovníctva, komunikačných zručnosti a interpersonálnej komunikácie
a cudzích jazykov
 podporou investícií do produktov CR vytvoriť predpoklad pre rozvoj CR mikroregión a obce s najvýraznejšími
a na zvýšenie zamestnanosti
predpokladmi pre rozvoj CR

PR 2: Rozširovanie a
skvalitňovanie
infraštruktúry
cestovného ruchu

OP 1.2: Podpora investícií
do regionálnych produktov
CR
OP 2.1: Podpora zlepšenia  modernizáciou a rozšírením ubytovacích a pohostinských zariadení
stavu supraštruktúry CR
zlepšiť možnosti ubytovania, stravovania a občerstvenia

OP 2.2: Rozvíjanie kvality
turistickej infraštruktúry
(infraštruktúry rekreácie,
športu, poznávania) a
služieb CR

 podpora pri modernizácii existujúcich a výstavbe nových zariadení
supraštruktúry zo strany obcí - povoľovací proces, technická
infraštruktúra
 spracovanie stratégie rozvoja cykloturistiky v rámci širšieho regiónu

 podporovať budovanie náučných chodníkov, cyklotrás, miestnych
turist. chodníkov a turist. tématických trás ku historickým a prírodným
zaujímavostiam mikroregónu

mikroregión; výraznejšie Gelnica,
Jaklovce, Margecany, Smolník,
Nálepkovo, Švedlár, Kluknava
obce mikroregiónu v zmysle
predošlého bodu
mikroregión v spolupráci s profesnou
organizáciou

Smolník, Smolnícka Huta, Stará Voda,
Nálepkovo, Gelnica, Kluknava Richnava, Švedlár

OP 2.3: Vytvorenie
informačných systémov

PR 3: Obnova a
zachovanie kultúrneho
dedičstva pre cestovný
ruch
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PR 4: Vytvorenie
formalizovanej
štruktúry cestovného
ruchu a príprava
ľudských zdrojov pre
cestovný ruch

OP 3.1: Vytvorenie
predpokladov pre efektívne
využívanie kultúrneho
dedičstva pre rozvoj CR v
mikroregióne
OP 3.2: Podpora obnovy a
výraznejšieho využitia
kultúrno-historických a
technických pamiatok pre
cestovný ruch
OP 4.1: Vybudovať
inštitucionálne
zabezpečenie na podporu
rozvoja aktívneho
cestovného ruchu

 konsolidácia a rozvoj Gotickej cesty - správca, rekonštrukcia
informačno-priestorového systému, rozšírenie o vetvu Mníšek, Švedlár,
Nálepkovo, SNV
 využívať profesné organizácie pri budovaní, skvalitňovaní a
spravovaní turist. infraštruktúry
 podpora spracovania turistickej databázy a elektronického
informačného systému CR
 spracovanie metodiky aplikácie jednotného priestorovo-informačného
systému CR vrátané jeho implementácie

Modernizácia a rozvoj
cestnej infraštruktúry

mikroregión v spolupráci s KSK a
profesnými subjektami
mikroregión

 spracovanie stratégie využitia kultúrneho dedičstva, zameranie na
baníctvo, hutníctvo, železiarstvo a uhliarstvo

mikroregión v spolupráci s KSK

 obnovovať, rekonštruovať a udržiavať kultúrne a technické pamiatky
spojené s baníctvom a hutníctvom na Strednom a Dolnom Spiši

Smolník, Švedlár, Kluknava, Jaklovce,
Nálepkovo, Mníšek n/Hnilcom, Gelnica,
Richnava, Helcmanovce (Prakovce)

 zabezpečiť spoluprácu a koordináciu CR v mikroregióne formou
profesného združenie

mikroregión

 vytvoriť podmienky pre profesionalizáciu koordinácie CR - min. 1
pracovník
 v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami zabezpečiť skvalitňovanie
vzdelanostnej úrovne manažérov CR

mikroregión

OP 4.2: Príprava
odborníkov (manažérov)
pre oblasť cestovného
ruchu
OP 4.3: Prehlbovanie
 vzdelávanie z oblasti CR formou odborných školení a systémového
znalostí a zručností
vzdelávania - manažéri, zamestnanci
podnikateľov a
zamestnancov v oblasti
cestovného ruchu, podpora
malých a stredných
podnikateľov v CR
 vytvoriť systém informovanosti podnikateľov v CR o grantových
možnostiach; vytváranie vhodného podnikateľského prostredia v území
GC 4: Dobudovanie 4.1: Rozvoj dopravnej Dopravná
infraštruktúry
infraštruktúry
infraštruktúra

obce mikroregiónu na existujúcej trase;
obce ležiace na trase navrhovanej
vetvy
mikroregión

 Modernizácia ciest (Margecany – Gelnica – Mníšek n. Hnilcom Nálepkovo)
(Smolník – Krásna Hôrka)
Výstavba cesty Závadka - Markušovce

mikroregionálne združenie CR

mikroregionálne združenie CR,
podnikatelia v CR

mikroregionálne združenie CR,
podnikatelia v CR; samospráva
Mikroregión a KSK

4.2: Rozvoj
informačnokomunikačných
technológií a
masového využívania
intertnetu

 Rekonštrukcia ciest : Mníšek n. Hnilcom – Nálepkovo, Mníšek n.
Hnilcom – Rožňava, Nálepkovo – Henclová, Nálepkovo – Závadka,
Nálepkovo - Hnilčík
Lokálna infraštruktúra Budovanie a rozvoj
 Budovanie verejných informačných centier, vybavených technikou
informačnej spoločnosti pre a napojených na rýchle informačné siete, poskytujúcich služby
verejný sektor
nezamestnaným, obyvateľstvu a verejnému sektoru.

4.3: Rozvoj technickej Environmentálna
infraštruktúry regiónu infraštruktúra
(vodovody,
kanalizácia, ČOV a
plyn)

 Podpora zámerov prevádzkovateľov mobilných sietí pri rozširovaní
pokrytia signálom.
Zlepšenie a rozvoj
 Vybudovanie a dobudovanie kanalizácie prioritne u veľkých obcí:
infraštruktúry na ochranu a 1. Gelnica, 2. , Kluknava, Richnava, 3. Švedlár, 4. Mníšek n.
racionálne využívanie vôd Hnilcom, 5. Helcmanovce, 6.Nálepkovo 7. ostatné stavebne pripravené
obce
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4.4: Energetická
koncepcia

Rast
Podpora úspor energie a
konkurencieschopnosti využívania obnoviteľných
priemyslu a vybraných zdrojov energie
služieb s využitím
domáceho rastového
potenciálu

Mikroregión a KSK

mikroregión

mikroregión
Mikroregión a obce

 Vybudovanie a dobudovanie ČOV prioritne u veľkých obcí:
1. Gelnica, 2. Margecany, 3. , Kluknava, Richnava, 4. Švedlár, 5.
Mníšek n. Hnilcom, 6. Helcmanovce, 7. Nálepkovo 8. ostatné stavebne
pripravené obce

Mikroregión a obce

 Budovanie a dobudovanie verejných vodovodov v lokalitách
s existujúcimi a vybudovanými vodnými zdrojmi :
1. Kluknava, Richnava, 2. Švedlár, 3. Mníšek n. Hnilcom, 4.
Helcmanovce, 5. Nálepkovo 6.ostatné stavebne pripravené obce

Mikroregión a obce

 Podpora budovania plynovodu na trasách Mníšek n. Hnilcom –
Smolník a Mníšek n. Hnilcom – Nálepkovo.
Príprava plynofikácie obcí Nálekovo, Švedlár, Závadka,
Smolník, Smolnícka Huta, Žakarovce a Stará Voda.

Mikroeregión a obce

 Rozvoj pestovania a spracovania rýchlorastúcich drevín ako zdroja
biomasy pre energetické využitie (oblasť celého územia Hnileckej doliny)

mikroregión

 Program zavádzania vykurovacích systémov na báze biopalív pre
verejné objekty (obecné úrady, školy, knižnice, obecné prevádzky)
a priemyselné areály
 Program využívania potenciálu veternej energie pre výrobu elektrickej
energie.
 Program malých vodných elektrární (rieka Hnilec, nádrž Úhorná)

Mikroregión a obce

Mikroregión a obce
Mikroregión

GC 5: Posilňovanie
sociálneho kapitálu
a inštitucionálnej
spolupráce

5.1: Rozvoj sociálnej
oblasti a podpora
marginalizovaných
skupín obyvateľstva

Posilnenie rovnosti
príležitostí na trhu
práce a sociálnej
inklúzie

Podpora zamestnateľnosti
skupín ohrozených
sociálnou exklúziou

Vytváranie miestnych foriem partnerstiev, vrátane účasti mimovládnych
organizácií zameraných na prácu s marginalizovanými skupinami

Mikroregión, relevantné firmy a
organizácie

-Program centier voľného času pre marginalizovanú mládež, komunitné
centra
Výstavba centier voľného času

Richnava, Nálepkovo, Švedlár, Mníšek
pod Hnilcom

- Program vzdelávania zameraný na rómske obyvateľstvo
v predproduktívnpm a produktívnom veku
- Podpora centier remesiel špecifických pre marginalizované skupiny
Posilnenie rovnosti
príležitostí na trhu
práce a sociálnej
inklúzie

Podpora rovnosti príležitostí · Program zavedenia telepráce
pre ženy a mužov a súladu
rodinného a pracovného
života
·-Program vzdelávania v oblasti infomačných technológií
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· Program uľahčenia prístupu k výpočtovej technike a Internet-u vytvorenie Teledomov, resp. počítačových učební na ZŠ a SŠ
·Realizácia dištančnej formy vzdelávania na podporu samozamestanosti
5.2: Rozvoj
vzdelávacích služieb

Rozvoj celoživotného
učenia a adaptability
pracovnej sily

Rozvoj celoživotného
učenia a adaptability
pracovnej sily

Podpora odbornej prípravy
a vzdelávania
zodpovedajúcich
požiadavkám spoločnosti
založenej na vedomostiach

Rozvoj ďalšieho
vzdelávania s dôrazom na
zvýšenie adaptability
pracovnej sily

- realizácia analýzy vzdelávacích potrieb pozostávajúcej z analýzy
súčasného stavu zamestnanosti , analýzy budúcich trendov v oblasti
zamestnanosti v Hnileckej doline a analýzy tréningových potrieb na
obdobie do roku 2020

Mikroregión a vzdelávacie inštitúcie

Richnava, Nálepkovo, Švedlár, Mníšek
pod Hnilcom
Mikroregión

Mikroregión
Prakovce, Nálepkovo, Margecany,
Kluknava, Gelnica, Jaklovce
Mikroregión
Mikroregión

·-program spolupráce vzdelávacích inšitúcií všetkých typov
a podnikateľského sektora
Program tréningov pre miestne zastupiteľstvá a miestnu samosprávu v
oblasti manažmentu a marketingu, projektového manažmentu, európskej
integrácie a euróskych fondov, regionálneho rozvoja, komunikačných
zručností a interpersonálnej komunikácie
Program vytvorenia siete poradenských služieb na podporu posilnenia
prepojenia poradenstva, vzdelávania a predvídania zmien
v kvalifikačných požiadavkách na trhu práce
··- program informovanosti ohľadne služieb vzdelávania a zamestnanosti
a systémov na podporu mobility pracovnej sily s cieľom vytvorenia
informačného databázového systému.

Mikroregión a obce

· zlepšenie úrovne informovanosti o povolaniach a zamestnaniach žiakov
a študentov prostredníctvom zavedenia do školských osnov predmetu

Mikroregión vzdelávacie inšitúcie

Mikroregión a obce

Mikroregión

Mikroregión

voľba povolania a zamestnania
··-program vytvárania pracovných miest a zlepšovania kvality
pracovných miest, najmä v oblasti poskytovania tovarov a služieb
súvisiacich s potrebami, ktoré trh zatiaľ neuspokojuje
5.3: Modernizácia a
rozvoj siete
sociálnych,
vzdelávacích a
zdravotnických
zariadení

Lokálna infraštruktúra Budovanie a rozvoj
občianskej infraštruktúry v
regiónoch

·program psychologických poradenských centier, budovanie
diakonických centier

·vytvorenie hospicu
program centier voľného času

GC 6: Rozvoj
6.1: Rozvoj vidieka a Lokálna infraštruktúra Renovácia a rozvoj obcí a
poľnohospodárstv uchovanie jeho tradícií
zachovanie dedičstva
a a vidieka
vidieka

Mikroregión

Prakovce, Nálepkovo, Margecany,
Gelnica, Jaklovce, Švedlar

Gelnica
Prakovce, Nálepkovo, Margecany,
Gelnica, Jaklovce, Švedlár
Obce mikroregiónu
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Rekonštrukcia a modernizácia vzdelávacích, školských a predškolských
zariadení
- rekonštrukcia, modernizácia objektov, budov a stavieb historického a
Obce mikroregiónu, kľúčové Gelnica,
kultúrneho významu, organy v kostoloch
Smolník, Mníšek nad Hnilcom,
výstavba kultúrno – spoločenských centier
Helcmanovce, Švedlar, Nálepkovo,
Kluknava
- úprava verejných priestranstiev, miestných komunikácií, parkov,
chodníkov, potokov, mostov, lávok, cintorína

Obce mikroregiónu

- zavádzanie informačných systémov (multimediálne knižnice, internet, e- Mikroregión, obce mikroregiónu
learining)
- úprava existujúcich objektov, alebo stavba nových zariadení slúžiacich Mikroregión, alebo obce jednotlivo,
kľúčove Smolník, Nálepkovo, Kojšov,
ako remeselné domy, podporujúce oživovanie remesiel a kitchen
Hrišovce
inkubátorov

- podpora budovania a rozvoja ľudských zdrojov a štruktúr
implementujúcich realizáciu strategických rozvojových dokumentov
(napríklad komunitné centrá, partnerstvá,)
6.2: Zlepšenie
poľnohospodárskeho
výrobného sektoru
vrátane
potravinárskeho
priemyslu

Podpora
produktívneho a
udržateľného rozvoja
vidieka

Zlepšenie spracovania a
predajonosti
poľnohospodárskych
produktov

- modernizácia technológií v živočíšnej a rastlinnej výroby, zlepšovanie
monitorovania kvality výrobkov, zvyšovanie úrovne bezpečnosti
potravín, zlepšovanie a rekonštrukcia sanitárno-hygienických režimov,
zavádzanie nových informačných technológií

Mikroregión, obce mikroregiónu

Relevantné podniky a firmy

6.3.Udržateľné
Podpora
hospodárenie v lesoch produktívneho
a rozvoj lesníctva
a udržateľného rozvoja
vidieka

Zlepšenie a racionalizácia
pestovania, ochrana lesa,
ťažba a predaj drevnej
hmoty

- modernizácia technológií a zariadení krmovinového a hnojivového
hospodárstva

Relevantné podniky a firmy

- výstavba zariadení na zhodnocovanie biomasy a ostatných
alternatívnych zdrojov energie

Obce, relevantné firmy a podniky,
predovšetkým Prakovce a Švedlár

- obstarávanie strojov a zariadení pre ťažbu, približovanie spracovanie
a dopravu dreva
- podpora zalesňovania a pestovateľských prác
- preventívne a ochranné opatrenia v lesoch
- investície do meliorácií
- výstavba lesných ciest
- zavádzanie nových informačných technológií

Obce, relevantné firmy a podniky,
lesné spoločenstvá, urbariáty

Obce, relevantné firmy a podniky
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