Občianske združenie
PRONATUR
Profesora Sáru 24, Banská Bystrica

Výročná správa za rok 2018
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.
Projekty v implementácii:
Copernicus Hackaton @ DanubeHack 2018: Pre zabezpečenie komunitnej
podpory využitia údajov a služieb programu Copernicus, OZ PRONATUR v rámci
iniciatívy Copernicus Hackathon úspešne zorganizovalo toto podujatie so
širokým spektrom partnerov. Jeho výsledkom bola séria webinárov ako aj
samotný dvojdňový hackathon z ktorého vzišli viaceré projekty, ktorých výsledky
sú dostupné prostredníctvom webstránok k podujatiu.
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.
Šanca pre prírodu, šanca pre región: OZ PRONATUR sa stal partnerom
projektu pod vedením partnera Aevis, n.o. V rámci projektu sa realizujú aktivity
zamerané na rozvoj konceptu prírodného turizmu a jeho popularizáciu na
Slovensku. Projekt je zameraný aj na rozvoj značky Poloniny. OZ PRONATUR
bolo v roku 2018 zodpovedné za organizáciu popularizačných opatrení
o prírodnom turizme v piatich mestách na Slovensku. Projekt bol podporený
Úradom vlády SR
Greenways Gemer – v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja pod gesciou Úradu vlády SR
predložilo OZ PRONATUR projektový návrh „Greenways Gemer“ so zameraním
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na zlepšenie turistickej infraštruktúry na Gemeri s ťažiskom na cykloturistiku.
Projektový zámer nebol podporený.
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 bol
podaný pod vedením partnera EURAC (Bolzano/IT) v rámci programu
cezhraničnej spolupráce Interreg Stredná Európa. Výsledky schvaľovacieho
procesu sa očakávajú v roku 2019 (bol schválený).
Burda – Tisovec: V roku 2018 OZ PRONATUR pokračovalo v spolupráci s OZ
Zbojská a v spolupráci s OZ Nová Burda pri podpore aktivít v lokalite Tisovec –
Burda, najmä pri zavedení bezpečnostno-environmentálnych opatrení na
turistickom chodníku Tisovec – Burda a na zveľadení areálu Informačného
strediska S-NP Muránska plania na Burde
Biohospodárstvo: Dobrovoľná participácia v projektoch BIOWAYS,
BIOVOICES, Biobridges v rámci programu Horizont 2020. V rámci projektu
BioVoices sa dvaja zástupcovia OZ Pronatur zúčastnili workshopu Mobilization
and Mutual Learning (MML) Workshop: Boosting circular bio-based economy in
cities, ktorý sa konal v novembri 2018 v Ríme.
Pre rok 2018 sa OZ PRONATUR registrovalo ako príjemca 2 % z daní.
OZ PRONATUR naďalej spolupracuje na dobrovoľnej báze na realizácií aktivít,
ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stanovených v zakladacej listine.
Podrobnejšie informácie o činnosti OZ PRONATUR,
prostredníctvom webstránky: www.ozpronatur.sk.
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V Banskej Bystrici, 20.3.2019
Ing. Zuzana Okániková

Príloha: Účtovná závierka rok 2018.
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