
Mapovanie potrieb - priorít  rozvoja vidieka

Názov vašej organizácie: 

A: Prosím uveďte vybrané priority ( max 4 z ponúkaných 7) a prioritné témy (max. 6 z ponúkaných 32)

B: Vyberte si z ponuky zadefinovaných socio-demografických skupín v odkaze 

C: Názov politiky / programu /stratégie. Možete mať viac politík /programov /stratégií, ktoré riešia vybranú prioritu (napr. riešenie na národnej úrovni, regionálnej úrovni, lokálnej úrovni). 

Prosím vložte preto názov každej politiky / programu/ stratégie / iného dokumentu  do samostatného riadku . 

D: Úroveň na ktorom bola politika / program/ stratégia / iný dokument prijatá: prosím vyberte z ponuky v odkaze 

G: Trvanie a platnosť / začiatok politiky (napr. jun 2019; stratégia do roku 2030, vydaná v roku 2010; prog. ob. 2014-2020)

J: Kontakt/ webová stránka: pridajte odkaz na stránku s predmetnou politikou/ programom /stratégiou/ iným dokumentom pre ďalšie informácie alebo plný text

Zo zoznamu vybrané pre vás najdôležitejšie 

priority (max. 4 zo 7 možných)  a prioritné 

témy PT (max. 6 z 32 možných)

Cieľová socio-

demografická 

skupina na vidieku 

Názov politiky 

/programu /strategie 

Úroveň na ktorej   

sa politika začína

Kategória politiky / 

programu / stratégie

Zodpovedná 

organizácia / vlastník, 

iniciátor politiky

Trvanie a platnosť 

/začiatok politiky 

/programu/ stratégie

Ako politika rieši vybrané 

potreby - priority vidieka? 

Ďalšie komentáre Kontakt / /odkaz na webovú stránku 

dokumentu

Vybrané priority a prioritné témy Vaša politika / program / stratégia / iný dokument na rozvoj vidieka 

Porovnanie zo zoznamu vybraných pre vás najdôležitejších priorít a prioritných tém na rozvoj vidieka s vami prijatou politikou rozvoja vidieka (stratégiou, programom, akčným plánom, alebo iným dokumentom)

Táto tabuľka slúži na porovnanie  priorít a prioritných tém (PT), ktoré si vyberiete zo zoznamu (ten vznikol pri idenifikovaní potreb rozvoja vidieka projektom Polirural - prvý sheet) s vami 

prijatými, používanými politikami, stratégiami alebo inými dokumentmi pre rozvoja vidieka.

E: Kategória politiky / programu/ stratégie / iného dokumentu: odkazuje na iniciátorov /vlastníkov politiky /programu: prosím vyberte z ponuky v odkaze 

- zároveň stručne popíšte čo robíte na pomoc vidieckym oblastiam, farmárom (napr. obec obnoví kultúrnu pamiatku na podporu turizmu a rozvoja vidieka, lokálne aktivity jednotlivcov alebo skupiny 

F: Zodpovedná organizácia, názov organizácie ktorá je majiteľom, inciátorom politiky/stratégie/ dokumentu.( napr. stratégia rozvoja vidieka 2014 -2020 - samosprávny kraj, akčný plán - obec, 

dokument k podpore rozvoja tradicných remesiel - mimovládna organizácia

H: Ako politika rieši vybrané potreby - priority? Prosím vyberte zo zoznamu v odkaze, prípadne uveďte iné alebo podrobnejšie ( napr.formou parcipatívneho rozpočtu, organizovaní školení, využitím 

technológií - napr aplikácií pre farmárov atď.  

I: Ostatné komentáre, ktoré považujete za relevantné: napr.pripravované nové politiky; identifikované potreby-prioritys vysokou dôležitosťou, ktoré neboli v našom zozname; alebo potreby ktoré ste 

našli v zozname, ale nemáte ich žiadnej politike z dovôdu vydania staršieho dáta; tu môžete bližšie vysvetliť situácie, kedˇje vlastníkom politiky jedna organizácia, ale iná organizácia ju 

implementuje atď.




