Zápisnica
Z pracovného stretnutia členov Združenia mikroregiónu Nová Baňa, ktoré sa konalo
dňa 04.05.2020 o 10.00 hod. na Mestskom úrade v Novej Bani
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Otvorenie
Na úvod pracovného stretnutia privítal prítomných primátor mesta Nová Baňa Mgr.
MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.
Pracovného stretnutia sa zúčastnil Ing Štefan Repko, riaditeľ Krajskej rozvojovej
agentúry v Banskej Bystrici, ktorý predstavil činnosť agentúry. Poslaním Krajskej rozvojovej
agentúry Banská Bystrica (KRA BB) je prispieť k zlepšeniu sociálno-ekonomického rozvoja
v Banskobystrickom kraji a tým aj k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov tohto kraja.
V súlade s princípom partnerstva KRA BB zabezpečuje inštitucionálne spojenie verejnej
správy, súkromného a tretieho sektora.
Ing. Repko pre programové obdobie 2021 – 2027 predstavil Cieľ 5: EURÓPA
BLIŽŠIE K OBČANOM, ktorý sa týka podpory udržateľného a integrovaného rozvoja
mestských. Vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív a ktorý je zameraný na
regionálny rozvoj. Prostriedky na projekty rovnakého zámeru by sa mohli čerpať ako celok
pre širšie územie, nie len pre konkrétnu obec alebo mesto.
-

Ing. Repko prezentoval:
Kolektívny prístup k projektom prostredníctvom partnerstiev
Vypracovanie stratégie na obdobie nasledujúcich 7 rokov 2021 – 2027
Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Spoločné riešenie infraštruktúry (siete, komunikácie, protipovodňové opatrenia)
Zabezpečenie projektového zámeru, príprava projektovej dokumentácie, stavebné
povolenie

Primátor mesta Mgr. MVDr. B. Jaďuď, MBA informoval o cieľoch programového obdobia
na roky 2021 – 2027.
1.
2.
3.
4.
5.

Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;
Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych
a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

Členovia mikroregiónu Nová Baňa požadujú pre budúce programové obdobie využiť
možnosti získania finančných prostriedkov aj z programu 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková
Európa – so zameraním na budovanie kanalizácií, s cieľom odkanalizovať väčšiu časť
územia, osídlenia a zvýšiť počet zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov. Túto časť
považujú za prioritu, a ktorá nebola v minulosti vyriešená. Následne je možné participovať aj
na ďalších projektoch. Na základe uvedenej požiadavky, riaditeľ Krajskej rozvojovej
agentúry, vyzval uviesť do zásobníka projektov aj projekty z tejto oblasti, ktoré sú prioritné
pre všetkých prítomných.

Ing. Repko poukázal na možnosť využívať aj iné možnosti získavania finančných
prostriedkov – tlak na správcov sietí, environmentálne dotácie, ministerstvo životného
prostredia, štátny rozpočet.
Mgr. MVDr. B. Jaďuď, MBA v súvislosti so starnutím populácie Mesto Nová Baňa
plánuje svoju činnosť zamerať na rozšírenie terénnych sociálnych služieb. Súčasné trendy
podčiarkujú rastúcu dôležitosť domácej starostlivosti o seniorov v ich prirodzenom
prostredí. Terénna sociálna práca so seniormi je vhodný projekt pre celé plánované
územie ako spoločný projekt.
Mgr. MVDr. B. Jaďuď, MBA požiadal členov mikroregiónu, aby v termíne do
11.5.2020 vypracovali za svoje mesto alebo obec zásobník projektov, ktorý agentúra
následne zosumarizuje ako spoločný zásobník projektov miest a obcí okresu Žarnovica,
Žiar na Hronom a Banská Štiavnica. Tiež podotkol, ze v budúcom období by tieto okresy
mohli mať spoločný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia.
Predseda ZMNB Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA poďakoval prítomným za účasť.

..........................................................
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
predseda združenia
V Novej Bani, 04.05.2020
Zapísala : L. Adamcová

