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Tlačová správa 

Poľovnícky a lesnícky klaster  

pre napomáhanie udržateľného rozvoja cezhraničnej spolupráce  

 

Vďaka úspešnej projektovej žiadosti vo výzve  Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská 

republika 2007-2013 sa môže realizovať projekt s rozpočtom  367 074 EUR s názvom „Lesnícky a poľovnícky 

klaster pre napomáhanie udržateľného  cezhraničného rozvoja” s identifikačným  číslom 

HUSK/1001/1.1.2/0022, ktorý sa začal 01. februára 2012 a bude trvať  dva roky. 

 

Vedúcim partnerom projektu je Ipoly Erdő Zrt. (Balassagyarmat), hlavným cezhraničným slovenským partnerom je 

Regionálna rozvojová agentúra stredného Poiplia (Veľký Krtíš), maďarským partnerom je Obchodná a priemyselná 

komora Novohradskej župy (Salgótarján), slovenským partnerom Národné lesnícke centrum (Zvolen) a 

nepodporovaným pridruženým partnerom sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (Banská Bystrica). 

Realizáciou projektu vznikne nový klaster  poskytujúci obchodné a poradenské služby. Špecifickým cieľom je 

zlepšenie podnikateľského prostredia podnikateľov vykonávajúcich svoju činnosť v lesníctve, poľovníctve 

a turistike, pomocou rozvoja informačného prostredia a vytvorením klastra napomáhajúceho rozvoju 

cezhraničných obchodných kontaktov. 

 

Priamou cieľovou skupinou projektu sú členovia klastra, ktorých očakávaný počet po  vytvorení klastra bude 

 celkom asi 300 členov z oboch strán  hranice: súkromní- a štátni hospodári v lesníctve, majitelia lesov, 

poľovnícke združenia a spolky, poľovnícki hospodári a  producenti lesníckych a poľovníckych produktov, ako aj 

obchodníci s týmito produktmi, majitelia poľovníckych chát poskytujúcich ubytovanie poľovníkom, penzióny 

poskytujúce všeobecné turistické služby, ktoré možno rozvíjať z aspektu ekoturizmu, ako aj školy v prírode.  

Na internetovej stránke Obchodnej a priemyselnej komory Novohradskej župy budú mať členovia prístup 

k databáze klastra, môžu sa oboznámiť s kontaktnými údajmi na partnerov, s ich činnosťou, ako aj voľnými 

kapacitami. Toto umožňuje aktívnu hospodársku spoluprácu medzi členmi, lepšie využívanie ich zdrojov. V rámci 

projektu budú vypracované pre členov klastra marketingové štúdie v maďarskom a v slovenskom jazyku 
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v nasledujúcich tematických okruhoch: -biomasa, ako lesnícky produkt obnoviteľného zdroja energie, poľovníctvo, 

 obhospodarovanie divej zveri a ekoturistika, ktorých využívanie, poznatky vytvárajú  nové formy spolupráce, 

možnosti, a trhy pre pomoc udržateľného  rozvoja. Všetky informačné materiály sa dostanú na internetovú stránku, 

ale takisto budú všetky informačné materiály projektu vyhotovené aj v tlačenej forme. 

 

Partneri projektu počas realizácie aktivít uvedených v projekte kladú veľký dôraz na zabezpečenie  informovania 

verejnosti, na priebežné informovanie a na to, aby výsledky projektu boli dostupné pre každého. 

 

„Obsah tohto oznámenia nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“ 

 

  

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 

meg. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z 

prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 


