NEBANUJME!

Radšej hamovať, ako banovať

Riešenie
1

Ako pomôžeme baníkom

Záruka životného štandardu

Rekvalifikačné programy

Špeciálne zdravotné programy

Na ukončenie ťažby nesmú doplatiť tí najzraniteľnejší. Preto bude štát baníkom garantovať
príjem vo výške doterajšej mzdy po dobu 3
rokov. Baníci, ktorým do dôchodku ostáva
5 alebo menej rokov, budú mať možnosť
nastúpiť do predčasného dôchodku.

V regióne Hornej Nitry je dnes 1300 voľných
pracovných miest. Lenže zmeniť profesiu nie
je možné zo dňa na deň. Baníci budú mať po
dobu 3 rokov garantovaný príjem a počas
tohoto obdobia im štát pomôže formou
rekvalifikačných kurzov.

Ťažká práca v bani stojí ľudí zdravie. Baníci
preto budú mať aj po ukončení ťažby
zaručený nárok na špeciálne zdravotno- rehabilitačné programy, zahŕňajúce aj kúpeľnú
liečbu, po dobu 5 rokov.
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Ako pomôžeme všetkým v regióne

Rozvoj priemyslu v regióne

Podpora začínajúcich podnikateľov

Horná Nitra má bohatú tradíciu obuvníckeho
a nábytkárskeho priemyslu a remeselnej
výroby. Výhodná poloha regiónu zároveň
ponúka príležitosť napojiť sa na rastúci automobilový priemysel v okolí (JLR, KIA). Preto tu
štát podporí prichádzajúce investície ako aj
obnovu tradičnej výroby.

Ľuďom, ktorí majú chuť a odvahu pustiť
sa vlastnou cestou, nesmie štát prekážať.
Naopak: pomôžeme im praktickým poradenstvom a predovšetkým zvvýhodneným
financovaním ich projektov.
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Likvidácia ekologických
záťaží
Pozostatky dlhodobej ťažby permanentne
poškodzujú životné prostredie v regióne.
Systematické odstraňovanie ich dopadu
pomôže nielen prírode, ale je aj príležitosťou
na vytvorenie nových pracovných miest pre
bývalých baníkov.

Čo ešte urobíme pre región

Budovanie infraštruktúry

Využitie turistického potenciálu

Kľúčom k fungujúcemu regiónu sú kvalitné
cesty. Preto vybudujeme a zrekonštruujeme
ťahy na Trenčín, Nitru a Žiar nad Hronom.
Regiónu pomôžeme aj modernizáciou
železnice na tratiach Nitra – Prievidza
a Trenčín – Chynorany.

S lepšími cestami a železnicou prichádzajú
nielen investori, ale aj turisti. Horná Nitra je
bohatá na množstvo vzácnych priemyselných a kultúrnych pamiatok: ich rekonštrukcia
je tou najlepšou investíciou na zatraktívnenie
regiónu doma i v zahraničí.

