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Mikroregión Podpoľanie

OZ Podpoľanie – MAS-Podpoľanie 

• súvislé územie v centre BBSK 
o rozlohe cca 500 km2 ,tvorené 
katastrami 2 miest a  15 obcí 
• počet obyvateľov cca 38 000

• mestá a obce mikroregiónu 
organizačne zastrešuje 
Koordinačné združenie Podpoľanie
• založené v roku 1994
• 6 zakladajúcich členov – Hriňová, 
Dúbravy, Stožok, St.Huta, Klokoč, 
H.Tisovník  
•  postupne 2 mestá a 13 obcí okresu 
Detva

• v roku 2006 Očová (okres Zvolen)

• v roku 2007 Zv. Slatina (okres Zvolen)

 

Banskobystrický samosprávny kraj



Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
(KZ Podpoľanie)

OZ Podpoľanie – MAS Podpoľanie

•  do roku 2000 – nepravidelné stretávanie, menšie projekty - hlavne podpora 
kultúry

• v roku 2001 – Okres Detva - pilotný okres pre program PHARE – SPP priorita B 
(„tréning na SAPARD“)

• v rámci projektu bol vypracovaný Regionálny operačný plán pre okres Detva 
• realizované projekty, 4 KZ  - 2,2 mil. Sk,  11 obce – 3,1 mil. Sk
• postup veľmi podobný ako pre Leader

• po roku 2001 oživenie práce – pravidelné stretávanie,  informovanie, spolupráca, 
projekty

Úspešné projekty miest a obcí v rokoch 2003-2006
• SAPARD  rok 2003 – priorita 4b – 5 projektov  -  25 mil. Sk
• OP ZI opatrenie 2.1, 3.1 a 3.4 – schválené projekty – 30 mil. Sk
• SOP Priemysel a služby Opatrenie 1.2 – 2 projekty – 300 mil. Sk
• Nórsky fond – 20 mil. Sk
• ďalšie projekty cez grantové schémy a enviromentálny fond
 





Výkonná okresná partnerská skupina (VOPS)

• vytvorená v rámci programu PHARE – SPP priorita B
• členovia VOPS – štátna správa, samospráva, tretí sektor, 

podnikatelia v pôdohospodárstve
• vypracovaný Regionálny operačný plán na roky 2001-2005
• vyhlásená výzva pre subjekty okresu Detva
• vybraných a realizovaných 21 projektov – roky 2001 – 2002 

v hodnote 11,5 mil Sk

• podoba s Leader nie je čisto náhodná (!)
• VOPS = riadiaci orgán MAS
• ROP = PHSR územia – mikroregión Podpoľanie

OZ Podpoľanie – MAS Podpoľanie



Mikroregionálna partnerská skupina (MIPS)

• vytvorená v rámci projektu „Zvýšenie absorpčnej 
schopnosti regiónu Podpoľanie prijímať a realizovať 
prostriedky EU“ 

• členovia MIPS – verejnoprávny sektor, samospráva, tretí 
sektor, podnikatelia 

• vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mikroregiónu Podpoľanie na roky 2006-2010

• aktualizované a vypracované PHSR všetkých miest a obcí 
mikroregiónu Podpoľanie (!)

• PHSR mikroregiónu Podpoľanie - východiskový materiál pre 
vypracovanie integrovanej stratégie územia pre program 
Leader

OZ Podpoľanie – MAS Podpoľanie



Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie (LPSI)

• apríl 2005 vytvorenie lokálneho partnerstva sociálnej 
inklúzie v Podpoľaní (LPSI) – FSR

• členmi partnerstva - mestá a obce (celý okres Detva a  
Zv.Slatina, Očová z okresu Zvolen), verejno-právny sektor, 
tretí sektor, podnikatelia, fyzické osoby

• podaný projekt na rozbehnutie činnosti LPSI
• pomoc pri tvorbe a podpora mikroprojektov financovaných z 

FSR
• vznikla požiadavka na inštitucionalizáciu LPSI

 

OZ Podpoľanie – MAS Podpoľanie



Občianske združenie Podpoľanie (OZ Podpoľanie)

• december 2005 - vytvorenie OZ Podpoľanie, stanovy
• vstup členov partnerstva LPSI do OZ Podpoľanie
• Správna rada – 5 členov, predseda – Ing.E.Jankovičová
• riaditeľ OZ Podpoľanie - RNDr. Juraj Bódi
• realizácia mikroprojektov financovaných z FSR 
• júl  2006, realizácia projektu budovania lokálneho 

partnerstva sociálnej inklúzie v Podpoľaní, vyškolení 
komunitní konzultanti

• vypracovaná Stratégia rozvoja OZ Podpoľanie na roky 
2006-2011

• vypracovaný Akčný plán OZ Podpoľanie na roky 2007-2008
• december 2006, dokončenie prvej časti projektu

OZ Podpoľanie – MAS Podpoľanie



Postup inštitucionalizácie OZ Podpoľanie

OZ Podpoľanie – MAS Podpoľanie
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