Občianske združenie PRONATUR
Profesora Sáru 654/24, 974 01 Banská Bystrica
Výročná správa za rok 2017
Občianske združenie PRONATUR je dobrovoľnou záujmovou
organizáciou osôb združených v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
v platnom znení, ktorá bola založená v roku 2007 s cieľom
podporovať ochranu prírody a životného prostredia, trvalo
udržateľný rozvoj spoločnosti s dôrazom na vyvážený regionálny
rozvoj, podporu marginalizovaných skupín spoločenstva,
občianskej participácie a podporu zdravého životného štýlu.
Dosiahnutie uvedených cieľov je realizované s pomocou
využívania geoinformačných technológií a služieb.

Občianske združenie PRONATUR (OZ
PRONATUR) v priebehu roku 2017
pokračovalo vo svojej činnosti v oblasti
rozpracovaných aktivít a projektoch,
ako aj v oblasti prípravy nových
iniciatív a projektových námetov.

Projekty v implementácii:
SDI4apps: V priebehu roka 2017 pokračovala implementácia projektu SDI4Apps, v rámci
ktorej pokračovali aktivity na vývoji riešení pre podporu hodnotenia ekosystémových služieb
druhou verziou webaplikácie a súvisiacich služieb.
OZ PRONATUR spolu s ďalšími partnermi spoluorganizovalo prípravu a realizáciu tretieho
ročníka podujatia DanubeHack 3.0 (16-17. december 2017), ktoré vygenerovalo v rámci časti
hackathonu výsledky 3 projektov, vrátane série prednášok pod názvom Open data academy,
zameraných na zvyšovanie povedomia o otvorených údajoch a potenciálnych možnostiach
ich využitia. , ktoré predstavili zástupcovia, verejného, akademického a privátneho sektora.
Karpatský dohovor: OZ PRONATUR pokračuje v aktivitách v oblasti rozvoja (trvalo)
udržateľného cestovného ruchu. OZ PRONATUR je ako partner zapojené v projekte
„Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch“ a za Slovenskú republiku sa podieľa na
tvorbe databáz finančných nástrojov, úspešných projektov a príslušných tematických
príručiek.
Zástupca OZ PRONATUR sa zúčastnil na zasadnutí Karpatského Dohovoru – Conference of
Parties (COP5) v dňoch 10. – 12. októbra 2017 v maďarskom stredisku Lillafüred. Na
konferencii, ktorá sa koná raz za tri roky, boli prezentované výsledky za posledné tri roky
a plánovaná činnosť na obdobie ďalších troch rokov, kedy predsedníctvo preberá Maďarská
republika. Na konferencii boli nadviazané nové kontakty, napr. s pánom Rudolfom Bauerom,
ktorý vedie proces vzniku OOCR Gemer.
Burda – Tisovec: V roku 2017 OZ PRONATUR pokračovalo v spolupráci s OZ Zbojská pri
podpore aktivít v lokalite Tisovec – Burda, najmä pri budovaní Lesníckeho skanzenu
v Tisovci a turistických chodníkov.
Bio – Based Economy
Participácia v projektoch Bio Regions, Bio Bridges, Bio Voices v rámci Horizont 2020
Podané projekty:
Projekt Greenways – Let's Visit and Explore: OZ PRONATUR ako partner projektu podalo
v októbri 2016 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci cezhraničnej maďarskoslovenskej spolupráce. Názov projektu je Greenways – navštíviť a objaviť. Partnermi sú OZ
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Živá planina, ŠOP SR S-NP Muránska planina, Cserhat NP, ZOME Cserhat. Projektový
zámer žiaľ nebol podporený.
Projekt Intermark 4.0. Internacionalizácia a nové modely územného marketingu pre rozvoj
malých a stredných podnikov v digitálnej ekonomike:
V roku 2017 bol v spolupráci s talianskymi, bulharskými a rakúskymi partnermi podaný
projekt s cieľom zlepšenia regionálnych politík pre internacionalizáciu území prostredníctvom
inovatívnych prístupov, v nadväznosti na záväzky EU, podporu konkurencieschopnosti
malých a stredných podnikov na medzinárodných trhoch. Projekt bol podaný v rámci 3. výzvy
Programu Interreg.
Projekt CENTRALPARKS – Budovanie kapacít karpatských chránených území pre integráciu
a harmonizáciu ochrany biodiverzity s miestnym socio-ekonomickým rozvojom. Projekt
cezhraničnej spolupráce a sieťovanie na podporu implementácie Karpatského dohovoru
a horských oblastí v strednej Európe. Program Interreg Central.
Konferencie:
S-NP Muránska planina: Pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia NP Muránska planina sa dňa
28. septembra 2017 uskutočnila konferencia, na ktorej OZ PRONATUR vystúpilo
s prezentáciou o ekosystémových službách a udržateľnom turizme v NP Muránska planina.
Ocenenie
OZ PRONATUR dostalo dňa 28. septembra 2017 pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia NP
Muránska planina Ocenenie od ŠOP SR a S-NP Muránska planina za dlhoročnú spoluprácu
pri realizácii aktivít v oblasti rozvoja trvaloudržateľného turizmu v NP Muránska planina
a vytvárania komunikačných mostov medzi jednotlivými subjektmi regiónu.
OZ PRONATUR naďalej spolupracuje na dobrovoľnej báze na realizácií aktivít, ktoré
prispievajú k napĺňaniu cieľov stanovených v zakladacej listine.
Pre rok 2017 sa OZ PRONATUR registrovalo ako príjemca 2 % z daní.
Podrobnejšie informácie o činnosti OZ PRONATUR sú k dispozícii prostredníctvom
webstránky: www.ozpronatur.sk.
Účtovná závierka schválená Správnou radou tvorí prílohu výročnej správy.

V Banskej Bystrici, 13.2.2018
Ing. Zuzana Okániková
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