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Časť B - Strategická časť

Kľúčové disparity a faktory rozvoja
Na základe zostavenej SWOT analýzy a vyseparovaných problémov boli identifikované
kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja obce.
Kľúčové disparity:
 nekvalitná infraštruktúra – komunikácie


zvyšujúci počet obyvateľov, ktorí sa ocitli v sociálnej sieti



rastúci počet obyvateľov závislých na štátnych sociálnych dávkach



ţiadna alebo nízka ponuka pracovných príleţitostí v obci aj v okolí



stagnácia rozvoja podnikateľskej činnosti, poľnohospodárstva



nízka kúpyschopnosť obyvateľstva



nedostatočná ponuka základných sluţieb v obci



nedostatok kapitálu na realizáciu väčších investícií



záujem o kultúru, ale aj nezáujem o ostatné verejné dianie



sociálna

politika

–

opatrovateľstvo,

starostlivosť

o sociálne

odkázaných

obyvateľov
Hlavné faktory rozvoja:
 vytvorenie podmienok pre príliv ekonomicky stabilnejších rodín


skvalitnenie a modernizovanie všetkej infraštruktúry



doplnenie ponuky v odvetviach sluţieb, turizmu



efektívnejšie vyuţívanie moţností poľnohospodárstva



zvýšenie ponuky práce



skvalitnenie procesu zabezpečovania sociálnych sluţieb v obci



odstránenie rizikových faktorov pre prepad alebo zotrvávanie v sociálnej sieti



zdravé ţivotné prostredie



aktivizácia obyvateľstva v oblastiach verejného diania, voľnočasových aktivít
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Vízia
Obec Rovňany je malebnou obcou a miestom pre život všetkých obyvateľov.
Ponúka zdravé životné prostredie pre obyvateľov aj návštevníkov a potrebné
ekonomické a podnikateľské zázemie, kultúru a tradície, moderné ekologické
a sociálne zázemie pre rodinný život na slovenskom vidieku.
Stratégia rozvoja – definícia cieľov
STRATEGICKÝ CIEĽ
Zlepšenie kvality života obyvateľov obce Rovňany prostredníctvom ekonomického rozvoja,
sociálneho a kultúrneho rozvoja a zdravého životného prostredia
Špecifický cieľ č.1.

Špecifický cieľ č.2.

Špecifický cieľ č.3.

Špecifický cieľ č.4.

Skvalitnenie
a dobudovanie
infraštruktúry obce

Rozvoj
ekonomických
činností

Podpora rozvoja
ľudského
potenciálu,
sociálneho,
kultúrneho
a spoločenského
života obyvateľov

Podpora ochrany
životného
prostredia
s ekologickým
prístupom

Opatrenie č.1.1.

Opatrenie č.2.1.

Výstavba, rekonštrukcia
miestnych komunikácií,
technickej
infraštruktúry

Podpora rozvoja
služieb vo všetkých
oblastiach, vrátane
CR

Opatrenie č.1.2.

Opatrenie č.2.2.

Zveľaďovanie obecného
majetku využívaného
verejnosťou a ostatnej
infraštruktúr

Podpora rozvoja
zamestnanosti
v obci

Opatrenie č.3.1.
Starostlivosť o
sociálne skupiny
obyvateľstva, ktoré
vyžadujú pozornosť a
pomoc
Opatrenie č.3.2.
Podpora
verejnoprospešných
aktivít, kultúrnospoločenských
podujatí

Opatrenie č.4.1.
Efektívne
hospodárenie
s odpadmi
Opatrenie č.4.2.
Podpora zachovania
zdravého životného
prostredia

Strategický cieľ budú napĺňať tieto špecifické ciele a k nim patriace opatrenia:
Špecifický cieľ č. 1.
Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry obce
Opatrenie č.1.1.:

Výstavba, rekonštrukcia miestnych
infraštruktúry

komunikácií, sietí

technickej

Oblasť podpory:
- budovanie, rekonštrukcie, opravy a údrţba miestnych komunikácií a chodníkov
- rekonštrukcia, údrţba kanalizačnej siete a ČOV
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výstavba a dobudovanie inţinierskych a ostatných sietí pre novostavby rodinných
domov a bytových domov
Merateľné ukazovatele:
- dĺţka vybudovaných a zrekonštruovaných miestnych komunikácií a chodníkov
- dĺţka vybudovanej kanalizačnej siete
- kapacita ČOV
-

Opatrenie č.1.2.: Zveľaďovanie obecného majetku využívaného verejnosťou

Oblasť podpory:
- rekonštrukcia, opravy a modernizácia verejných obecných objektov
- vybudovanie a rekonštrukcia nových objektov slúţiacich verejnosti
- úprava objektov na vyuţívanie pre sociálne účely, účely CR
- zvyšovanie energetickej efektívnosti budov
- úprava a budovanie verejných plôch, športovej infraštruktúry,
- úprava a budovanie ostatnej malej infraštruktúry
Merateľné ukazovatele:
- konečný stav zrekonštruovaných budov- hodnota, počet, plocha
- energetická úspornosť budov
- počet vybudovaných ihrísk a športových zariadení
Špecifický cieľ č.2

Rozvoj ekonomických činností
Opatrenie č.2.1.: Podpora rozvoja služieb a činností vo všetkých oblastiach, vrátane CR

Oblasť podpory:
- podpora a rozvoj ekonomických predpokladov pre zlepšenie podnikateľskej klímy
- vytvorenie podmienok pre vyuţitie miestnych zdrojov v poľnohospodárstve
- vytvorenie podmienok pre rozvoj sociálnych sluţieb, základných štandardných sluţieb
poţadovaných verejnosťou a sluţieb CR
- podpora spolupráce medzi súkromným a verejným podnikateľským sektorom
- podpora informovanosti obyvateľstva o moţnostiach rozvoja sluţieb
- podpora aktivít pre rozvoj cykloturistiky, stravovacích a iných sluţieb v CR
- podpora rozvoja bývania
Merateľné ukazovatele:
- plocha prenajímaných priestorov pre poskytovanie sluţieb
- počet nových podnikateľov zakladajúcich malé farmy/podniky
- počet nových poskytovaných sluţieb
- počet novovytvorených zariadení cestovného ruchu, rekreácie a športu v obci
- počet podporených podnikateľov
- počet nových poskytovaných sluţieb verejnosti
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Opatrenie č.2.2.: Podpora rozvoja zamestnanosti v obci

Oblasť podpory:
- podpora a vyuţívanie programov zvyšujúcich udrţiavanie pracovných návykov
- podpora a vytváranie nových pracovných miest na základe rozvojového
potenciálu obce
- podpora spolupráce s inštitúciami (úrad práce, školy, vzdelávacie inštitúcie, a pod.)
a so zamestnávateľmi
Merateľné ukazovatele:
- počet novovytvorených pracovných miest v obci
- počet účastníkov zapojených do nástrojov aktívnej politiky trhu práce (malé obecné
sluţby, aktivačné práce, dobrovoľnícka činnosť a pod.)
Špecifický cieľ č. 3.

Podpora rozvoja ľudského potenciálu, sociálneho, kultúrneho a spoločenského života
obyvateľov
Opatrenie č.3.1.: Starostlivosť o sociálne skupiny obyvateľstva, ktoré vyžadujú pozornosť a
pomoc

Oblasť podpory:
- starostlivosť o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
- starostlivosť o najniţšie vekové kategórie občanov
- spolupráca s organizáciami zabezpečujúcimi zdravotnícku osvetu a zdravý ţivotný
štýl a podpora preventívnych aktivít
- podpora komunitnej práce
- zriadenie a vybavenie komunitného centra pre sociálne skupiny v obci
- podpora činností zvyšujúcich ţivotnú úroveň a zniţujúcich počet závislých
obyvateľov na štátnych sociálnych príspevkoch
- podpora terénnej sociálnej práce
- vypracovanie stratégie rozvoja sociálnych a opatrovateľských sluţieb
- podpora činností - voľnočasové aktivity pre dotknuté cieľové skupiny, zamerané na
budovanie občianskeho povedomia, aktivity a činnosti podporujúce hrdosť
a príslušnosť k svojej obci
Merateľné ukazovatele:
- počet novovytvorených sociálnych zariadení, sluţieb
- počet terénnych sociálnych pracovníkov
- počet lôţok, miest v sociálnom zariadení

Opatrenie č.3.2.: Podpora verejnoprospešných aktivít, kultúrno-spoločenských podujatí, tradícií
a prezentácie obce na úrovni miestnej i regionálnej

Oblasť podpory:
- podpora vytvárania podmienok pre vznik a organizovanie sa obyvateľstva vo
verejnoprospešných organizáciách
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podpora vytvárania záujmu obyvateľstva o verejné dianie
zefektívnenie a skvalitnenie, zmodernizovanie informačného systému v obci aj na
samostatnom obecnom úrade
- organizovanie pravidelných kultúrno-spoločenských podujatí na úrovni obci
- podpora športových podujatí a voľnočasových aktivít
- podpora prezentácie obce prostredníctvom médií (web stránka, obecné noviny a pod.)
- účasť na prezentačných aktivitách mikroregionálneho i nadregionálneho charakteru
- budovanie a rozvoj partnerstva zdruţujúceho zástupcov rôznych sektorov
- prezentáciou pozitívnych charakteristík obce vytváranie imidţu obce
Merateľné ukazovatele:
- počet existujúcich aktívnych zdruţení
- počet účastníkov aktivít
- počet podujatí a akcií organizovaných pre mládeţ
- počet novovytvorených voľnočasových aktivít
-

Špecifický cieľ č.4.
Podpora ochrany životného prostredia s ekologickým prístupom
Opatrenie č.4.1: Efektívne hospodárenie s odpadmi

Oblasť podpory:
- vybudovanie, rekonštrukcia ekologických zariadení
- osvetová a propagačná činnosť, aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami na
podporu separovaného a mnoţstevného zberu odpadu
- podpora integrovaného odpadového hospodárstva nadväzujúceho na regionálne plány
integrovaného odpadového hospodárstva
- zefektívnenie zberu a nakladania s odpadmi v rámci moţností obce
Merateľné ukazovatele:
- mnoţstvo vytriedeného odpadu
- zvýšenie podielu vyuţívaného komunálneho odpadu
- mnoţstvo zhodnoteného biologického odpadu
Opatrenie č.4.2.: Podpora zachovania zdravého životného prostredia

Oblasť podpory:
- úprava a budovanie vzhľadu obce ako príjemného prostredia pre ţivot obyvateľov
- ochrana lokalít dôleţitých pre existenciu fauny a flóry
- zvýšenie stability prírodného, poľnohospodárskeho ako aj urbanizovaného územia
- zvyšovanie environmentálneho povedomia
- ochrana a prevencia pred povodňami a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi so
zmenami klímy
- činnosť zameraná na podporu vyuţívania alternatívnych zdrojov energie
- spracovanie potrebných analýz a štúdií pre účely tejto činnosti
- podpora činnosti subjektov spracujúcich biomasu a alternatívne zdroje energie
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Merateľné ukazovatele:
- počet osvetových aktivít na ochranu ŢP
- plocha územia revitalizovaných verejných priestorov
- počet nových subjektov vyuţívajúcich AZE
- počet spracovaných analytických štúdií a informačných materiálov
- energetická úspora oproti pôvodným zdrojom energií

Časť C – Programová a finančná časť
Finančný programový rámec
Plánovaný obecný rozpočet na roky 2015-2017
Príjmová a výdavková časť rozpočtu sú vyrovnané a rozpracované podľa jednotlivých oblastíprogramov.
Príjmy (€)

2015

2016

2017

DAŇOVÉ PRÍJMY

48 075

49 075

49 075

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

3 130

3 030

3 030

790

790

790

51 995

52 895

52 895

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŢMENT, KONTROLA

2 620

2 570

2 570

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŢBY

7 697

9 147

7 987

PROGRAM 3: SLUŢBY OBČANOM

2 090

2 030

2 030

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

4 800

4 800

4 900

PROGRAM 5: CESTNÁ DOPRAVA

1 500

1 000

2 000

100

100

100

PROGRAM 7: ŠPORT

1 005

1 005

1 005

PROGRAM 8: KULTÚRA

1 566

1 566

1 616

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŢIVOT

1 950

1 950

1 950

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

27 717

27 727

27 737

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŢBY

550

550

550

PROGRAM 10: BEZPEČNOSŤ

50

50

50

51 995

52 895

52 895

TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY
PRÍJMY SPOLU

Výdavky (€)

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY SPOLU

Podľa plánovaného rozpočtu obec Rovňany nemá veľa finančných moţností realizovať
náročné projekty. Potrebné investície (napr. rekonštrukcia komunikácií) by mohla obec riešiť
s pomocou bankového sektora. Pre náročnejšie projekty bude obec musieť vyuţívať finančné
moţnosti ponúkané donormi a podpornými programami.
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AKČNÝ PLÁN - prehľad investičných a neinvestičných zámerov na obdobie do 2015 – 2020
Rozpočet
celkom
(€)

Vlastné zdroje
(€/%)

Revitalizácia verejných priestranstiev

4 000

400/10

3 600/90

-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

15 000

750/5

14 250/95

-

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

7 000

700/10

6 300/90

-

Rekonštrukcia štrbinovej nádrže - ČOV

90 000

9 000/10

81 000/95

-

Rekonštrukcia kultúrneho domu –
výmena okien, dverí, obnova fasády

20 000

2 000/10

18 000/90

-

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

250 000

12 500/5

237 500/95

-

15 000

1 500/10

13 500/90

-

3 000

3 000/100

-

-

15 000

1 500/10

13 500/90

-

419 000

31 350

387 650

-

Popis zámeru

Zdroje EU
(€/ %)

Zdroje iné
(€/%)

Začiatok
realizácie

Opatrenie PHSR
2014-2020

2015

1.2.

2015

1.2.

2015

1.2

2016

1.2., 4.1.

2016-2017

1.2.

2016-2020

1.1.

2017-2018

1.2

2018

1.2.

2019

1.2

-

-

-

Zdroje

Investičné zámery

Rekonštrukcia sály v kultúrnom dome –
znižovanie stropu, podlahy, omietka
Oplotenie cintorína
Rekonštrukcia kultúrneho domu –
oprava strechy
Súhrn

PRV 2014-2020, obec,
VÚC BBSK
PRV 2014-2020, obec,
VÚC BBSK
obec, VÚC BBSK, MK
SR
VÚC BBSK,
Environmentálny fond,
MF SR, obec
PRV 2014-2020, VÚC
BBSK, MF SR, obec
PRV 2014-2020
PRV 2014-2020, VÚC
BBSK, MF SR, obec
obec
PRV 2014-2020, obec,
VÚC BBSK

Neinvestičné zámery
Popis zámeru
Podpora sociálnych služieb v obci
(NP pod ÚPSVaR)
Spracovanie rozvojových dokumentov
Podpora kultúrnych a spoločenských
podujatí

Rozpočet
celkom
(€)

Vlastné zdroje
(€/%)

Zdroje EU
(€/ %)

Zdroje iné
(€/%)

Zdroje

Začiatok
realizácie

Opatrenie PHSR
2014-2020

-

-

-

-

MPSVaR

2016-2020

2.2., 3.1.

400

400/100

-

-

obec

2015

2.1.

660

330/50

-

330/50

obec, VÚC BBSK

2015-2020

3.2.
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1 000

900/90

-

100/10

obec, VÚC BBSK
-

2015-2020

-

2015-2020

1.2.
2.1.

-

-

-

Vlastnícke vzťahy - GP

700

700/100

-

Súhrn

2 760

2 330

-

430

387 650

430

ROZPOČET CELKOM
*10% spolufinancovanie je predpokladaných povinných 5% v projekte +5% prípadné nutné neoprávnené výdavky (na činnosti nepodporované projektom)
421 760

33 680

-

Celková výška plánovaných investícií pre roky 2015-2020 je 419 000 €.
Výška potreby finančných prostriedkov v danom roku závisí od náročnosti úvodných investícií v projekte, od charakteru investičných prác
a v neposlednom rade od priebehu zúčtovania predošlých platieb v projekte. Trvanie projektu sa môţe predĺţiť, čo tieţ ovplyvňuje ročnú výšku
plánovaných prostriedkov na spolufinancovanie.
Riešením pre správne naplánovanie potreby financií pre spolufinancovanie projektov a tieţ do rozpočtu obce je pravidelné
a monitorovanie akčného plánu.

aktualizovanie
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ZDROJE PRE ZÍSKANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE INVESTIČNÉ AJ
NEINVESTIČNÉ ZÁMERY OBCÍ:
 európske štrukturálne a investičné zdroje (EŠIF), ktorých spolufinancovanie určuje
dokument Partnerská dohoda SR na 2014-2020 a ktoré zastrešujú nasledovné
programy:
 OP Efektívna verejná správa – podpora fungovania úradu samosprávy
 OP Kvalita životného prostredia – podpora ţivotného prostredia
a odpadového hospodárstva
 OP Integrovaný regionálny operačný program – podpora obecnej
infraštruktúry
 OP Ľudské zdroje – podpora sociálnej, školskej oblasti a zamestnanosti
 OP Program rozvoja vidieka – opatrenie „Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach“, určené pre obce – malá infraštruktúra,
vidiecke aktivity
 programy cezhraničnej spolupráce z EÚS – podpora spoločných projektov
s partnerskými obcami v zahraničí
 Program obnovy dediny – malá infraštruktúra, tradície, kultúra
 Environmentálny fond – ochrana ŢP, ekologické aktivity, odpadové hospodárstvo
 dotačné programy ministerstiev – kultúra, prevencia kriminality, školstvo, rozvoj
bývania, zamestnanosť, a iné
 dotačný program VÚC BBSK (VZN č.19/2012) – kultúrne a spoločenské podujatia,
malá obecná infraštruktúra, podpora tradícií, remesiel
 nadácia ORANGE (Darujte Vianoce, Šanca pre región, Zelená pre seniorov) –
malé podporné programy
 Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS HORNOHRAD (v prípade získania
štatútu MAS) – malá infraštruktúra a ďalšie činnosti podľa opatrení v ISRÚ
 bankové úvery
 štátne dotácie z účelových fondov
 dotácie z výťažku lotérií
 sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb
 združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď.
Štruktúra vyuţívaných uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obce
ako aj na spoločensko-ekonomických podmienkach.

Programový rámec
Programový rámec - PARTNERSKÁ DOHODA 2014-2020

Dňa 20. júna 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o
vyuţívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020.
Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme
15,3 mld. EUR na najbliţších 10 rokov. Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13, 7
29

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Rovňany

2015-2020

mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky
námorný a rybársky fond 16 mil. EUR. Tieto prostriedky sú rozdelené celkom
v nasledovných operačných programoch:
Hlavné OP:
1. Operačný program Efektívna verejná správa – podporuje vytváranie podmienok
pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných sluţieb efektívnym spôsobom
v kaţdej fáze ţivota resp. podnikania ich prijímateľov
2. Operačný program Integrovaná infraštruktúra - podpora trvalo udrţateľnej
mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského
prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej
dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti
3. Integrovaný regionálny operačný program - zlepšenie kvality ţivota a podpora
udrţateľného poskytovania verejných sluţieb s dopadom na vyváţený a udrţateľný
územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdrţnosť regiónov, miest a obcí
4. Operačný program Kvalita životného prostredia - podpora pre udrţateľné a
efektívne vyuţívanie prírodných zdrojov, zabezpečiť ochranu ţivotného prostredia,
aktívne sa adaptovať na zmenu klímy a podporiť energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo
5. Operačný program Ľudské zdroje - podporuje rozvoj ľudských zdrojov,
celoţivotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich
sociálnej situácie
6. Operačný program Výskum a inovácie - spoločný programový dokument rezortov
školstva a hospodárstva
Doplnkové OP
1. Operačný program Technická pomoc – zabezpečenie implementácie všetkých
operačných programov na národnej administratívnej úrovni
2. Program rozvoja vidieka - podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva,
udrţateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti klímy a
vyváţený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a
udrţiavania pracovných miest.
3. Rybné hospodárstvo - ochrana vzácnych vodných ekosystémov, ohrozených druhov
rýb, vtákov a ostatných organizmov závislých od vodných tokov, jazier, rybníkov,
udrţateľný rozvoj rybného hospodárstva
4. Európska územná spolupráca – programy podporujúce výmenu skúseností medzi
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi subjektmi z rôznych členských štátov, ako
aj spoločné kroky pri hľadaní riešení spoločných problémov
V programovom období 2014 – 2020 sa pristupuje k uplatneniu integrovaného prístupu.
Predpokladom uplatnenia integrovaného prístupu je zlepšenie mechanizmov strategického
plánovania a rozhodovania za priamej účasti a zodpovednosti konkrétnych aktérov územného
rozvoja formou partnerstva.
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Pre účely implementácie integrovaného prístupu sú základnými východiskami strategické
dokumenty SR v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania.
Hlavnou úlohou územnej koncentrácie je členenie územia podľa jeho charakteru, funkčnosti
a rozvojového potenciálu. Definícia vidieckych oblastí pre účely oprávneného rozsahu
podpory môţe byť odlišná v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 (ďalej
len „PRV“).
Podľa mapy definovaných priestorov územnej koncentrácie sa obec Rovňany nachádza
v kategórii ostatných obcí, najbliţšou vyššou kategóriou je mesto Poltár - centrum osídlenia 4.
a 5. skupiny. Ťaţisko osídlenia obce je zaradené k ťaţiskám osídlenia prvej úrovne.
V blízkostí obcí okresu Poltár sa tiahne rozvojová os 1.stupňa.

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD)
Prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) budú v SR riešené
výzvy na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER.
Pre miestnu úroveň je typická široká rozmanitosť potrieb a výziev, ktorým jednotlivé územia
čelia. Pri ich identifikácii ide o riešenia, ktoré majú priamy dopad na dané územie, a to za
predpokladu, ţe príslušná miestna komunita disponuje organizačnou, technickou a finančnou
kapacitou pre ich realizáciu.
Hlavné výzvy na miestnej úrovni sú:
A.
Zníţenie sociálno-ekonomickej zaostalosti
B.
Zvýšenie kvality ţivota
C.
Zlepšenie infraštruktúry miestnych sluţieb vo vidieckych oblastiach
Cieľovým územím pre CLLD je celé územie SR, t. j. vidiecke a vidiecko-mestské oblasti. Na
tomto území bude podporený vznik jedného typu MAS – vidiecke MAS. Vidieckosť MAS je
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ohraničená celkovou hustotou osídlenia max. 150 obyvateľov/km2. Počet obyvateľov na
území MAS musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie prekročiť počet 150 000
obyvateľov.
Obec Rovňany je členom verejno súkromného partnerstva MAS HORNOHRAD, ktoré sa
zapája do prípravy a následne implementácie programu Leader na obdobie 2014-2020. Ako
člen MAS HORNOHRAD by obec mohla čerpať z opatrení v Integrovanej stratégii rozvoja
územia MAS HORNOHRAD ( PRV, ale aj z IROP, v závislosti od opatrení v integrovanej
stratégii rozvoja územia MAS HORNOHRAD).
Integrované územné investície (IÚI) a Regionálne integrované územné stratégie (RIÚS)
Budú sa realizovať na základe tzv. regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej
aj „RIÚS“), a to prostredníctvom operačného programu IROP. RIÚS bude východiskovým
strategickým dokumentom pre realizáciu IÚI na regionálnej úrovni, s dopadom na miestnu
úroveň. Integrovaný prístup v danom funkčnom území bude zabezpečený tým, ţe
prostredníctvom RIÚS budú musieť byť identifikované také plánované opatrenia, ktoré
prispejú k rozvoju celého funkčného územia RIÚS. Kaţdá RIÚS bude pokrývať územie
NUTS 3 (kraje), t. j. celkovo bude implementovaných 8 RIÚS, vrátane BSK, ktoré spoločne
pokrývajú územie celej SR.
Model RIÚS predstavuje aplikáciu princípu partnerstva. Nositeľom RIÚS bude „partnerstvo
pre tvorbu a implementáciu RIÚS“) zloţené zo zástupcov regionálnej samosprávy (vyššie
územné celky), miestnej samosprávy (mestá a obce), štátnej správy, miestnych iniciatív
(miestne akčné skupiny, zdruţenia obcí) a ďalších sociálno-ekonomických partnerov
(podnikateľský sektor, záujmové zdruţenia, tretí sektor). Regionálne partnerstvo bude
inštitucionalizované vo forme Rady partnerstva pre RIÚS.
Zostavovať a plniť úlohu gestora prípravy a implementácie RIÚS budú vyššie územné celky
(NUTS 3). RIÚS vychádza z programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych
krajov, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí, regionálnych,
sektorových koncepčných a ďalších relevantných strategických dokumentov.
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