
Zoznam aktivít v súlade s opatreniami Akčného plánu  

rozvoja okresu Snina 

 
Prehľad aktivít podporených vo vyhlásenej výzve č. 6/ OÚ-SV/2022 na predkladanie 

projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 

2022 Akčného plánu rozvoja 

 okresu Snina v znení dodatku č. 1 

 

B. Prioritná oblasť Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov    

 
Opatrenie B.1. Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti 

Aktivita č.1: podpora zavádzania nových technológií v priemyselnej činnosti; 

Aktivita č.2: obstaranie vybavenia a zariadení a pod., ktoré priamo súvisia s predmetom 

podnikania; 

 

Opatrenie B.2. Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov 

Aktivita č.3: rozvoj špecializovanej rastlinnej výroby, ovocinárstva a zeleninárstva vrátane 

menej rozšírených druhov, pestovanie liečivých, koreninových a technických rastlín s 

následnou výrobou lokálnych produktov; 

Aktivita č.4: podpora odbytu lokálnych produktov (predajných miest) priamo v okrese;  

Aktivita č.5: podpora regionálnej značky ako formy propagácie okresu Snina a kvality 

služieb a produktov jeho obyvateľstva; 

Opatrenie B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika 
Aktivita č.6: primárna ponuka – efektívne a trvalo udržateľné využitie konkrétnych 

kultúrnych a prírodných pamiatok, ich obnova, modernizácia, informovanosť a sprístupnenie 

verejnosti; 

Aktivita č.7: vybudovanie a doplnenie chýbajúcej infraštruktúry pri významných turistických 

bodoch resp. križovatkách trás s podmienkou jednotného dizajnu využívajúceho miestnu 

architektúru a tradičné materiály, budovanie vhodných prepojení existujúcich turistických 

a cykloturistických chodníkov; 

Aktivita č.8: podpora predvádzania remesiel, tradícií a zvykov, doprava a poskytovanie 

sprievodcovských služieb, požičovne bicyklov a ďalších chýbajúcich služieb pre turistov; 

Aktivita č.9 : spoločná propagácia turistických atrakcií a sekundárnej ponuky (ubytovacie, 

stravovacie zariadenia a ďalšie služby pre turistov) modernou inovatívnou formou, e-

marketing; 

 

C. Prioritná oblasť Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov    

 
Opatrenie C.1 Kvalitné vzdelávanie pre všetkých 

Aktivita č.10: posilnenie integrácie MRK prostredníctvom činnosti predškolských 

a školských zariadení vrátane tréningových centier; 

Aktivita č.11: podporu vytvorenia komplexných plánov integrácie MRK na lokálnej úrovni; 



Opatrenie C.3. Sociálne podnikanie 

Aktivita č.12: podpora komunálnych služieb (údržba miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, turistických chodníkov, lesných ciest, drobné práce v stavebníctve, realizácia 

protipovodňových opatrení, obnova mokradí, odstraňovanie inváznych druhov rastlín, 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, triedenie, spracovanie odpadov a 

nakladanie s ním, práčovne, remeselná činnosť, poľnohospodárska činnosť a pod.); 

 

D. Prioritná oblasť Zlepšenie kvality života obyvateľov   

 
Opatrenie D.1. Kvalitné životné prostredie a verejná infraštruktúra 

Aktivita č.13: dobudovanie základnej infraštruktúry, predovšetkým kanalizácií, čistiarní 

odpadových vôd, vodojemov a verejných vodovodov; 

Opatrenie D.2. Dostupné sociálne a zdravotné služby 

Aktivita č.14: podpora služieb pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

a s nepriaznivým zdravotným stavom a pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. 
 

 

V Snine, dňa 29.07.2021 
 

 

 

                                                                  

                                                                                              .......................................... 

                                                                                                PaedDr. Evald Štofik 

                                                                                                prednosta OÚ Snina 


