
Zoznam aktivít v súlade s opatreniami Akčného plánu  

rozvoja okresu Snina 

 
Prehľad aktivít podporených vo vyhlásenej výzve č. 5/ OÚ-SV/2021 na predkladanie 

projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 

2021 Akčného plánu rozvoja 

 okresu Snina v znení dodatku č. 1 

 
Aktivita č.1: podpora chovu koní využiteľných v agroturistike aj lesnom hospodárstve; 

Aktivita č.2: podpora regionálnej značky ako formy propagácie okresu Snina a kvality služieb 

a produktov jeho obyvateľstva; 

Aktivita č.3: spracovanie destinačnej stratégie cestovného ruchu pre okres Snina, vrátane segmentácie 

trhu a návrhu variabilných produktov cestovného ruchu v alternatívach viacdňových pobytov; 

Aktivita č.4: primárna ponuka – efektívne a trvalo udržateľné využitie konkrétnych kultúrnych 

a prírodných pamiatok, ich obnova, modernizácia, informovanosť a sprístupnenie verejnosti; 

Aktivita č.5: vybudovanie a doplnenie chýbajúcej infraštruktúry pri významných turistických bodoch 

resp. križovatkách trás s podmienkou jednotného dizajnu využívajúceho miestnu architektúru 

a tradičné materiály, budovanie vhodných prepojení existujúcich turistických a cykloturistických 

chodníkov; 

Aktivita č.6: skvalitnenie a rozšírenie služieb poskytovaných návštevníkom, zvýšenie kvality 

turistických informácií doplnením chýbajúceho vybavenia existujúcich turisticko – informačných 

centier, vzájomným prepojením informačných centier s vytvorením databázy primárnej aj sekundárnej 

ponuky cestovného ruchu; 

Aktivita č.7: podpora predvádzania remesiel, tradícií a zvykov, doprava a poskytovanie 

sprievodcovských služieb, požičovne bicyklov a ďalších chýbajúcich služieb pre turistov; 

Aktivita č.8  podpora vzniku ubytovania v súkromí, prioritne formou príspevku na obnovu tradičných 

domov (rekonštrukcie a stavebné úpravy), obstaranie vybavenia a zariadení a pod., ktoré priamo 

súvisia s predmetom podnikania; 

Aktivita č.9: sieťovanie všetkých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu, profesionálne riadenie 

subjektov v cestovnom ruchu; 

Aktivita č.10: spoločnú propagáciu turistických atrakcií a sekundárnej ponuky (ubytovanie, 

stravovacie zariadenia a ďalšie služby pre turistov) modernou inovatívnou formou, e-marketing);     

Aktivita č.11:  podporu samozamestnania obyvateľov z MRK v poľnohospodárstve a remeslách; 

Aktivita č.12: podporu komunálnych služieb (údržba miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, turistických chodníkov, lesných ciest, drobné práce v stavebníctve, realizácia 

protipovodňových opatrení, obnova mokradí, odstraňovanie inváznych druhov rastlín, zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľného materiálu, triedenie, spracovanie odpadov a nakladanie s ním, práčovne, 

remeselná činnosť, poľnohospodárska činnosť a pod.). 

 

 
V Snine, dňa 26.03.2021 
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