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A projekt az EU társfinanszírozásával, a Magyarország-

Szlovákia Határon Átnyúló Najegyptskejšími Program 2007-2013 

keretében valósul meg. 

 

Projekt sa realizuje v rámci  Programu  cezhraničnej spolupráce 

Maďarsko – Slovenská republika 2007 – 2013 

  spolufinancovaný z ERDF 
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Základné informácie o projekte 

• Projekt: Poľovnícky a lesnícky  klaster ako nástroj udržateľného 

cezhraničného rozvoja  (Program cezhraničnej spolupráce 

Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013) 

 

• Partneri projektu:  

 IPOLY ERDŐ Zrt. (Ipeľské lesy a. s.) 

 Obchodná a priemyselná komora župy Nógrád,  

 Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia,  

 Národné lesnícke centrum a LESY Slovenskej republiky š.p. 

 

• Celkový plánovaný rozpočet projektu je 367 074 € 

 

• Implementácia jednotlivých projektových aktivít začala 01. 02. 2012 

a dĺžka trvania projektu je naplánovaná na 24 mesiacov. 
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Základné informácie o projekte 

• Cieľom projektu je zvýšiť ekonomickú konkurencieschopnosť 

Novohradskej a Peštianskej župy a zároveň Nitrianskeho a 

Banskobystrického kraja, ako prihraničných oblastí, 

 

 

• posilnenie ich hospodárskej spolupráce a zachovanie prírodných 

hodnôt prostredníctvom podpory trvalo udržateľného rozvoja v 

oblasti poľovníctva, lesníctva, výroby a využívania biomasy 

a poskytovania lesoturistiky. 
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Základné informácie o klastri 

 
• Klaster je geografické blízke zoskupenie vzájomne previazaných podnikov, 

špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb a súvisiacich 

inštitúcií v konkrétnom odbore i podnikov v príbuzných odboroch, ktoré 

spolu súťažia, ale tak tiež spolupracujú, majú spoločné znaky a tiež sa 

doplňujú, 

 

• klaster je dobrovoľná partnerská sieť bez právnej subjektivity, 

 

• klaster vykonáva svoju činnosť predovšetkým v župe Nógrád  a Pest 

(Maďarsko) a na území Banskobystrického a Nitrianskeho samosprávnom 

kraja (Slovenská republika). Územie pôsobnosti klastra je možné rozšíriť 

na celé územie Maďarska a Slovenskej republiky, pričom výrazným cieľom 

PLK je vytvárať a rozširovať ďalšiu medzinárodnú spoluprácu, 

 

• najvyšším orgánom klastra je Valné zhromaždenie členov, ktoré je 

poradným, delegačným a odborným orgánom PKL. 

. 
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Základné informácie o klastri 

• Cieľom klastra je zlepšiť podnikateľské prostredie pre lesníctvo, 

poľovníctvo a lesoturistiku, a to vytvorením klastra podporujúceho 

podnikanie malých a stredných podnikov a rozvoj cezhraničných 

obchodných vzťahov a informačného prostredia. 

 

• Čiastkové ciele klastra 

• Vytvoriť sieť spolupracujúcich subjektov pôsobiacich v 

určených hospodárskych oblastiach za účelom vytvorenia 

vzájomnej spolupráce členov klastra, resp. zvyšovanie 

efektívnosti existujúcich vzťahov 

• zvyšovanie výkonov členov klastra v oblasti inovácií 

• podpora a rozvíjanie spolupráce medzi členmi klastra a 

zabezpečenie výmeny informácií 

• prostredníctvom členstva v klastri zvyšovanie ekonomických 

potenciálov jednotlivých členov 
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Možnosti využitia pre LH 

• Priamou cieľovou skupinou klastra, (spolu  300 členov klastra na 

oboch stranách hranice) sú súkromní a štátni majitelia a 

obhospodarovatelia lesa, poľovnícke združenia, spracovatelia 

a obchodníci s divinou a nedrevnými produktmi z lesa, majitelia 

objektov slúžiacich na poľovnícku turistiku, majitelia penziónov 

poskytujúcich všeobecné turistické služby, ktoré možno rozvíjať 

z aspektu ekoturizmu, ako aj školy v prírode. 

 

• Zakladajúcimi členmi klastra sú najvýznamnejší obhospodarovatelia 

lesa v prihraničnom Slovensko/Maďarskom území (LESY 

Slovenskej republiky š. p. a Ipoly Erdő Zrt.). Rovnako sú v 

prihraničnom území oslovovaní aj ďalší potencionálni členovia 

klastra z radov majiteľov resp. obhospodarovateľov lesa.  



8 

Možnosti využitia pre lesných škôlárov 

• Jediný klaster zameraný prioritne na lesné hospodárstvo 

 

• Členstvo v klastri je bezplatné 

 

• Členovia klastra budú mať prístup k databáze klastra 

 

• V rámci projektu boli  vypracované pre členov klastra marketingové 

štúdie (http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/projekty/medzinarodne/mp/klaster.aspx) 

(3 v maďarskom jazyku a 3 v slovenskom jazyku) zamerané:   

 1. Využívanie biomasy, ako obnoviteľného zdroja energie,  

 2. Poľovníctvo, 

 3. Ekoturistika 

• V rokoch 2014 -2020 budú z EÚ podporované klastre a členovia 

klastrov 

• http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/projekty/medzinarodne/mp/

klaster/prihlaska.aspx. 

 

 

 

http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/projekty/medzinarodne/mp/klaster.aspx
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/projekty/medzinarodne/mp/klaster.aspx
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/projekty/medzinarodne/mp/klaster/prihlaska.aspx
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/projekty/medzinarodne/mp/klaster/prihlaska.aspx
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Ďakujem za pozornosť 

(sarvas@nlcsk.org) 

 

   


