
 
 

Regionálny rozvoj v oblasti cestovného ruchu miest a obcí okresu Levoča 
pod patronátom Centra prvého kontaktu (CPK) Levoča 
 
 
Pred niekoľkými týždňami Mesto Levoča získalo informáciu o schválení projektu, ktorý nesie 
názov „Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu“. Tento projekt   je 
spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami. 
 
Mesto Levoča v marci  pristúpilo k   podpísaniu Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 
s Ministerstvom výstavby regionálneho rozvoja SR. Následne na základe výberového konania 
Centrum prvého kontaktu v apríli podpísalo zmluvu s primátorom mesta, čím sa začal proces 
realizácie tohto projektu. 
 
Hlavným cieľom projektu je vypracovať stratégiu regionálneho rozvoja za účelom 
dosiahnutia vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho územia. Špecifikom 
prípravy takejto stratégie je zapojenie všetkých dôležitých aktérov regionálneho rozvoja do 
procesu jeho plánovania, realizácie a vyhodnocovania, ktorí v tomto území pôsobia, existujú 
a žijú. Pre CPK Levoča to znamená vytvoriť stratégiu tzv. metódou zdola nahor, ktorá je šitá 
na mieru pre toto územie, ale  zároveň bude kompaktná s dokumentmi na národnej 
a regionálnej úrovni. 
 
Mesto Levoča a Centrum prvého kontaktu Levoča majú pred sebou neľahkú úlohu, a tou je 
zozbieranie, zosumarizovanie, zaktualizovanie mnohých údajov a informácií z celého okresu 
Levoča s využitím už existujúcich plánovacích dokumentov miest, obcí i samotných 
mikroregiónov ležiacich v okrese Levoča. Tieto sa stanú podkladom pre budovanie tzv. 
miestnych kapacít, ktoré sa dotýkajú predovšetkým rozvoja ľudských zdrojov s maximálnym 
využitím prírodného, historického, kultúrneho a finančného/investičného potenciálu daného 
regiónu.  
 
Chceme, aby sa v spolupráci s čo najširšou laickou i odbornou verejnosťou pripravila 
stratégia na programovacie obdobie 2008 – 2013. Veríme, že  stratégia nebude len 
dokumentom, ktorý sa odloží do zásuvky, ale ktorá bude skutočným a reálnym  podkladom 
pre akčný plán s prioritnými aktivitami na prvé tri roky, ktoré je možné v tomto území 
realizovať, či už s pomocou donorov alebo aj z vlastných zdrojov na partnerskej úrovni. 
I preto sa v celom procese sa dôraz kladie na komunikáciu a tvorbu partnerstiev na rôznych 
úrovniach. 
 
O krokoch, ktoré realizujeme Vás budeme i touto cestou priebežne informovať. 
 
 
 
 
        Ing. Andrea Hradiská 
                  riaditeľka CPK Levoča 
 
 
  


