Navrhujem zaradiť do ekonomickej časti
Špecifický cieľ
Rozvoj výskumu a vývoja vo výrobe a službách na podporu rozvoja
mesta s dôrazom na podporu zavádzania nových technológií a inovácií.
Odôvodnenie: Súčasná zložitá situácia predovšetkým v hospodárskej a sociálnej
oblasti si vyžaduje efektívnejšie využívať ľudské,materiálne a technické zdroje na
zlepšenie situácie v oblasti služieb s priamym dopadom na zvyšovanie
zamestnanosti. Zároveň je potrebné zlepšiť postupy pri zavázaní nových
technológií a inovácií do výroby, najmä využítie alternatívnych energií.
Hlavným cieľom tohto opatrenia je preto výrazne zvýšiť všetky typy inovácií
v podnikateľskej sfére.
Opatrenia
1. Podpora remeselnej výroby s využitím miestnych zdrojov materiálov a
surovín
2. Podpora malých a stredných podnikateľských subjektov pri zavádzaní
nových technológií a inovácií na zvyšovanie pridanej hodnoty a
diverzifikácie v pľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

Predpokladané kvantifikovateľné dopady po realizácií Všeobecného
cieľa č.1 prostredníctvom špecifických cieľov
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zvýši sa zamestnanosť a samozamestnanie
Zväčší sa kúpna sila obyvateľov mesta a spádových obcí
Rozšíri sa počet podnikateľských subjektov v území
Zvýšia sa investície do nových technológií a inovácií
Rozšíria sa výrobné kapacity,sortiment výroby a služieb
Dôjde k celkovému skvalitneniu života a bývania občanov
Bude kvalitnejšie zabezpečená ochrana životného prostredia
Nárast konkurencieschopnosti domácich podnikateľských subjektov
Zvýši sa príťažlivosť mesta a spádového územia pre turizmus

Cestovný ruch
Všeobecný cieľ
Skvalitnenie ochrany historických a prírodných hodnôt, zvýšenie rozvoja
cestovného ruchu zlepšovaním vybavenia infraštruktúry pre turizmus

Špecifický cieľ
Podpora harmonizácie ochrany pamiatok a prírodných hodnot vo väzbe
na rozvoj turistických služeb, skvalitnenie komplexných marketingových
aktivit pre rozvoj turizmu
Odôvodnenie: V záujme skvalitnenia cestovného ruchu v meste a okolí je
potrebné pravidelne udržiavať lokality s prírodnými zaujímavosťami, historické
objekty a ubytovacie zariadenia. Zároveň je potrebné zabezpečiť sprístupnenie
kultúrno-historického bohatstva a prírodných hodnôt územia
Opatrenia
1. Pomoc pri rekonštrukcii historických budov a významných objektov
2. Podpora
budovania
a
skvalitňovanie
úrovne
drobných
stavieb
podporujúcich cestovný ruch
Špecifický cieľ
Podpora aktivit na zvýšenie atraktívnosti územia, zvyšovanie kvality
poskytovaných služeb pre cestovný ruch s dôrazom na ubytovacie a
stravovacie zariadenia s cieľom zvýšenia podielu mesta na rozvoji
cestovného ruchu
Odôvodnenie
- Zvýšenie atraktívnosti územia a jeho harmonizácia
je
nevyhnutnosťou z hľadiska rozvoja mesta a jeho spádového územia. Ako hlavnú
formu spolupráce je potrebné rozvíjať partnerstvo všetkých zainteresovaných
strán pre rozšírenie atraktívnosti územia.
Opatrenia
1. Podpora aktivít na ochranu chránených území a životného prostredia
s participáciou obyvateľov a cieľových skupín cestovného ruchu.
2. Podpora aktivit na zvýšenie atraktívnosti územia
3. Podpora investícií do rozvoja ubytovacích, stravovacích a ďalších služeb
k dosiahnutiu zvýšenia cestovného ruchu v meste a jeho okolí
Špecifický cieľ
Zlepšiť ochranu a tvorbu životného prostredia a obmedzovanie vplyvov
poškodzujúcich
životné
prostredie,
zintenzívnenie
medzištátnej,
cezhraničnej, medziregionálnej spolupráce v oblasti regionálneho
rozvoja mesta a spádového územia

Odôvodnenie: V meste a jeho okolí sa nachádza viacero chránených prírodných
a kulturných pamiatok,
vyznačuje sa rozsiahlym kultúrno-historickým
bohatstvom. Zlepšenie ochrany životného prostredia sa dá dosiahnúť hlavne
komplexným rozvojom služieb s prihliadnutím na danosti mesta a okolitého
územia.
Opatrenia
1. Podpora aktivít na uchovanie vzácnych druhov fauny a flóry v území
2. Podpora záujmu o kultúrno-historické pamiatky
3. Rozširovanie počtu turistických trás a náučných chodníkov
Priorita
Ochrana historických
cestovného ruchu

a

prírodných

hodnôt,

aktivizácia

potenciálu

Opatrenie:

Ochrana a starostlivosť o kultúrne, historické, prírodné
a technické pamiatky a využitie pamiatok v cestovnom
ruchu pri zachovaní ich hodnoty
Kľúčový cieľ:
Vytvárať zdroje na udržiavanie pamiatok
a prírodných hodnot

Opatrenie:

Podpora partnerstiev v oblasti cestovného ruchu na
území mesta, v širšom regiónea na medzinárodnej
úrovni.
Pokračovať v rozvíjaní spoluráce medzi obcami a cezhraničnej
spolupráce

Kľúčový cieľ:
Opatrenie:
Kľúčový cieľ
Opatrenie:
Kľúčový cieľ
Opatrenie:
Kľúčový cieľ

Podpora vytvorenia komplexnej ponuky produktov
a služieb v cestovnom ruchu pre rôzne cieľové skupiny,
vrátane ponuky služieb vyššieho štandardu
Trvale skvalitňovať ponuku služeb
Vypracovanie a realizácia marketingovej stratégie
mesta pre rozvoj cestovného ruchu, jej pravidelná
aktualizácia
Zlepšiť spoluprácu obcí mikroregiónu k zvýšeniu podielu
cestovného ruchu na budúcom rozvoji
Rozvoj aktívneho cestovného ruchu.
Zvýšiť návštevnosť vmeste a regióne

Opatrenie:
Kľúčový cieľ:

Propagácia obcí mikroregiónu - cielená a intenzívna.
Zvýšiť
návštevnosť
zvláš
ťvýznamných
prírodných
hodnôt, kultúrnych a historických pamiatok

Opatrenie:

Využitie
a
sprístupnenie
mestských
pivníc
rekonštrukcia mestského opevnenia
Zvýšiť propagáciu významných udalostí z histórie mesta

Kľúčový cieľ

a

Predpokladané kvantifikovateľné dopady po realizácií Všeobecného cieľ
·
·
·
·
·

Zlepšenie starostlivosti o chránené pamiatky a vzácne prírodné druhy
Zníženie počtu nezamestnaných
Zvýšenie kvality života občanov
Zefektívnenie použitia finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj
Rozšírenie možností pre rozvoj turistického ruchu

Navrhujem zaradiť do životného prostredia
Špecifický cieľ
Podpora rekonštrukcie a obnovy budov a lokalít využívaných kulturnými
a športovými centrami
Odôvodnenie: Považujeme za nutné systematicky zveľaďovať centrum mesta
a významné lokality v jeho okolí. Pre zlepšenie využitia voľného času obyvateľov
s hlavným zreteľom na výchovu mládeže je potrebné vytvoriť a obnovovať
kultúrne centrá, najmä budovy a priestory využívané na kultúrne a športové
účely.
Opatrenia
1. Realizácia zámerov obnovy centier mesta a obcí a rozvoj jeho ďalších
dôležitých častí
2. Modernizácia škôl a zdravotníckych zariadení, budov a objektov slúžiacich
na kultúrne a športové účely
3. Podpora budovania verejných priestranstiev, školských dvorov, parkov a
detských ihrísk

Kultúra a školstvo
Všeobecný cieľ
Rozvoj ľudských zdrojov, zvýšenie starostlivosti o kultúrne dedičstvo,
rozvoj kultúry, kulturných a umeleckých aktivít, obnova a revitalizácia
pamiatkového fondu, rozšírenie športových a mimoškolských aktivit v
meste
Špecifický cieľ
Zvyšovanie vzdelanosti, vedomostí a zručností pre rozvoj miestnej
výroby a služieb prostredníctvom celoživotného vzdelávania s cieľom
dosiahnúť rovnovážny stav dopytu a ponuky na trhu práce v meste a
regióne
Odôvodnenie: Nedostatočná flexibilita na trhu práce a potreba požadovanej
vzdelanostnej úrovne obyvateľov pre rozvoj podnikania, predovšetkým pre
zavádzanie nových odvetví výroby, aplikáciu nových technológií a inovácií
Opatrenia
1. Podpora aktivít smerujúcich k celoživotnému vzdelávaniu.
2. Spolupráca so súkromným sektorom pri celoživtonom vzdelávaní.
3. Vytváranie podmienok na získavanie vyšších kvalifikácií
Špecifický cieľ
Rozvoj kultúry, kulturných aktivit a služieb, umeleckých aktivít , obnova
a revitalizácia pamiatkového fondu
Odôvodnenie:
Pre ďalší rozvoj mesta a oživenie turistického ruchu je
nevyhnutné zvýšiť starostlivost o kultúrne a historické dedičstvo a využiť tak
bohatú historiu
mesta v náväznosti na systematické skvalitňovanie jeho
propagácie a rozširovanie ponuky služeb k jeho ďalšiemu rozvoju.
1. Podpora kultúry a kultúrnych služieb potrebných pre ďalší rozvoj mesta.
2. Podpora umeleckých a iných voľnočasových aktivít.
3. Vytváranie podmienok na revitalizáciu a využitie pam iatkového fondu.
Špecifický cieľ
Rozvoj školských a mimoškolských aktivit mládeže na území mesta,
podpora informatizácie domácností a zvyšovanie kvalifikácie občanov,
rozvoj športu a športových aktivit na území mesta

Odôvodnenie: Pre skvalitnenie života občanov mesta je potrebné zabezpečiť
ďalší rozvoj školských a mimoškolských aktivit a to predovšetkým formou
celoživotního vzdelávania a efektívnym využívaním voľného času. Naďalej je
potrebné rozšiřovat internetovú sieť s cieľom nepretržitého skvalitňovania
výmeny informácií a uľahčenie komunikácie občanov s úradmi a inštitúciami

1. Podpora podnikania prostredníctvom celoživotního vzdelávania občanov
2. Zlepšenie prístupu k informáciám a skvalitnenie komunikácie
3. Podpora kvalitatívne lepšieho využívania voľného času prostredníctvom
kultúrnyci a športových aktivít
Priorita
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov
Opatrenie:
Kľúčový cieľ:
Opatrenie:
Kľúčový cieľ:
Opatrenie:
Kľúčový cieľ

Zvyšovanie vzdelanosti, vedomostí a zručností pre rozvoj
miestnej výroby a služeb
Rozvoj podnikania a konkurencieschopnosti na trhu práce
Zvyšovanie kvalifikácie občanov na zavádzanie inovácií a
nových technológií vo výrobe a službách pre obyvatelstvo
Zvýšenie vdelanostnej úrovne občanov zameranej na potreby
trhu
Rozvoj ľudských zdrojov
Dosiahnúť rovnovážny stav dopytu a ponuky na trhu práce,
posilňovanie rovnakých príležitostí

Priorita
Rozvoj kultúry, kultúrnych aktivít a služieb, obnova a revitalizácia
pamiatkového fondu
Opatrenie:
Kľúčový cieľ:

Vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj kultúry v meste
Skvalitňovať podmienky na zabezpečenie rozovoja kultúry
rekonštrukciou jej infraštruktúry.

Opatrenie:

Zvýšiť
kultúrno-historický
potenciál
mesta
starostlivosťou o významné kultúrne pamiatky v meste a
jeho okolí
Zlepšiť propagáciu histórie mesta prostredníctvom kultúrnych
pamiatok a ich obnovy

Kľúčový cie:ľ
Opatrenie:
Kľúčový cieľ

Opatrenie:
Kľúčový cieľ:

Podpora
pravidelne
sa
opakujúcich
významných
regionálnych kultúrnych akcií v meste
Zvýšiť počet kvalitných kultúrnych akcií v meste a jeho okolí vo
väzbe na cestovný ruch
Zintenzívnenie spoločných kultúrnych akcií poriadaných
s okolitými obcami
Rozšírenie kultúrnych akcií v spolupráci so zúčastnenými obcami

Priorita
Podpora informatizácie u obyvateľstva
Opatrenie:
Kľúčový cieľ:

Podpora informatizácie domácností
Zvýšiť dostupnosť informácií pre občanov
komunikáciu s úradmi

Opatrenie:

Zlepšiť vonkajšiu komunikáciu samosprávy mesta
s verejnosťou a subjektami pôsobiacimi na území mesta
Dôsledná realizácia komunikačnej stratégie mesta

Kľúčový cieľ:

a

zjednodušiť

Predpokladané kvantifikovateľné dopady po realizácií Všeobecného
cieľa
·
·
·
·
·
·

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov
Zníženie počtu nezamestnaných
Zvýšenie kvality života občanov
Lepšie uplatnenie sa občanov na trhu práce
Rozšírenie informovanosti občanov
Zjednodušenie komunikácie občanov,podnikateľov a úradov

Rozvoj infraštruktúry (za moje oblasti)
Opatrenie:
Kľúčový cieľ:

Rozvoj školskej infraštruktúry.
Modernizovať
školské
budovy
a technické
vybaveni.
Optimalizácia energetickej náročnosti prevádzky škôl

Opatrenie:
Kľúčový cieľ:

Rozvoj sociálnej infraštruktúry.
Zamerať sa na poradenstvo a krízové centrum pre ľudí
v sociálnej a hmotnej núdzi materské centrá, penzióny pre
dôchodcov

Opatrenie:
Kľúčový cieľ

Rozvoj kultúrnej a športovej infraštruktúry a aktivit
Podporovať kultúrne a športové organizácie, centrá voľného
času, zvyšovať
kultúrne povedomie napomáhať športovým
aktivitám občanov, obnovovať športoviská a ihriská.

