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Vážené Dámy, vážení Páni, budúci členovia 

klastra! 

Spoločnosť IPOLY ERDŐ Zrt. (Ipeľské lesy) 

sa uchádzala úspešne spolu s tromi slovenskými, 

a jedným maďarským partnerom vo výzve 

zverejnenej v roku 2010 v Programe cezhraničnej 

spolupráce Maďarská republika - Slovenská 

republika 2007-2013. Projekt s označením 

HUSK/1001/1.1.2/0022 má za cieľ vytvorenie 

Poľovníckeho a lesníckeho klastra pre 

napomáhanie cezhraničných regiónov. 

Čo je to klaster? Skupina podnikov 

ochotných spolupracovať medzi sebou za určitých 

rámcov a limitov, na vzájomne blízkom 

geografickom území. Rámcom je prijatie 

základných dokumentov klastra, limitom je ochota 

spolupráce členov klastra.  

Na čo je dobrý klaster? Môže znamenať 

odvetvovú konkurenčnú výhodu  pre vytvorenie 

úspešných kapacít siete. Úspešný klaster môže 

spôsobiť lepšie využitie kapacít, rozširovanie 

nových poznatkov, tok informácií, a výhodnejšie 

trhové podmienky. 

Aké sú výhody klastra? Hospodársky rozvoj 

na báze klastrov je už roky súčasťou svetového 

hospodárstva, je prítomný tak v Európskej únii, ako 

aj mimo nej. Na základe projektových 

dokumentácií známych v súčasnosti budú 

v nasledujúcom programovacom období Únie 

zvýhodnené klastre, a v rámci nich významným 

spôsobom ich akreditovaní, inovatívni členovia 

realizujúci spoločné rozvoje a vytvárajúci pracovné 

miesta.  

Prístup k týmto výhodám chce pomôcť 

projekt s názvom „Poľovnícky a lesnícky Klaster“. 

Cieľom projektu je zlepšenie životných podmienok, ako základ každého rozvoja. K dosiahnutiu tohto 

cieľa je potrebné zvyšovať konkurencieschopnosť žúp Novohrad, a Pešť, ako aj Nitrianskeho 

a Banskobystrického samosprávneho kraja, zaostalých tak zo spoločenského, ako aj hospodárskeho 

hľadiska,  ako aj zvyšovanie hospodárskej konkurencieschopnosti pohraničných regiónov, 

napomáhanie ich hospodárskej spolupráci, zachovanie prírodných hodnôt, ktorých nástrojom je 

podpora udržateľného rozvoja v oblasti poľovníctva, lesníctva, produkcie a využívania biomasy 

a služieb v oblasti ekoturizmu.  
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V súlade s našimi plánmi sa založením klastra vytvorí výhodnejšie podnikateľské prostredie 
v oblasti lesníctva, poľovníctva a lesného turizmu. Rozvíjajú sa cezhraničné obchodné kontakty, ako aj 
informačné prostredie.  

Členovia založeného klastra môžu mať rýchly a relevantný prístup k informáciám 

o hospodárskom prostredí a možnostiach prístupov ku zdrojom, ďalej si môžu vymeniť medzi 

sebou  aj trhové informácie, napríklad o svojich voľných kapacitách, dopyte po materiáloch.   

Pripojením sa k Poľovníckemu a lesníckemu klastru môžete získať konkurenčné výhody! 

Členovia klastra získajú priamy prístup k lesníckym (biomasa), poľovníckym a ekoturistickým 

marketingovým štúdiám napomáhajúc tým vytváranie a ďalšie rozširovanie svojich rozvojových 

predstáv.  

 Marketingové štúdie možno využiť v projektových oblastiach:  

 pri modernizácii rozvojových projektov miest a obcí, 

 pri vyhotovení konkrétnych projektov podnikov, miest a obcí, pre čerpanie podporných 
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ,  

 pre vyhotovenie materiálov rozvoja územia, ako základné informácie. 

Členovia klastra môžu získať  aj medzi sebou rýchlo informácie pomocou databázy a informačného 
systému, ktorý bude vytvorený k napomáhaniu ich podnikateľských a rozvojových činností (služby 
vyhľadávania objednávateľov, alebo pre predaj výrobkov, získavanie informácií o poskytovateľoch 
služieb, dodávateľov materiálov, výrobkov, atď.).  

Vstupujúci člen do klastra akceptuje  základné dokumenty, ktoré postúpime záujemcom v blízkej 

budúcnosti: 

 Stanovy,  

 Organizačné a prevádzkové pravidlá. 

Dúfame, že využijete túto možnosť poskytovanú  Poľovníckym a lesníckym klastrom. 

V prípade Vášho záujmu nám napíšte prosím Vaše kontakty vyplnením priloženého dotazníka.  

(Meno, adresa, telefónne číslo, adresa, e-mail.) 

Ďalšie informácie dostanete o vytvárajúcom sa klastri na internetovej adrese 

http://www.ipolyerdo.hu/husk/ . 

 

S úctou 

 

v Balassagyarmate, dňa 12. 12. 2012 

 

    Kiss László  

generálny riaditeľ IPOLY ERDŐ Zrt. 
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