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Vážení spoluobčania,
napriek dobe internetu a informačných tech−
nológií je u nás na vidieku dostupnosť k informáci−
ám často problematická. Niekoľko rokov dozadu
sme sa na území Muránskej planiny pokúšali o vy−
dávanie pravidelného informačného bulletinu.
Okrem roku 2003, kedy sme vydali historicky prvé
číslo, sa nám nepodarilo získať ďalšie potrebné fi−
nančné prostriedky. Veríme, že sa situácia obrátila
v dobré a aspoň raz za štvrťrok Vám budeme môcť
sprístupniť dôležité informácie aj takouto formou.
Prostredníctvom tohto bulletinu Vás chceme
aktuálne informovať o tom, čo sa deje na území
Verejno−súkromného partnerstva Muránska plani−
na, aké sú dostupné finančné zdroje na realizáciu
rozvojových aktivít a prinášať Vám rôzne zaujíma−
vosti.
Prvé číslo je zamerané na poskytnutie základ−
ných informácií o tom, čo verejno−súkromné part−
nerstvo je, ako vzniklo, čím sa v súčasnosti zao−
beráme, čo plánujeme v najbližšej budúcnosti. V
nadväznosti na naše poslanie Vám stručne pred−
stavíme program LEADER 2007−2013.

Veríme, že Vám vydávanie bulletinu pomôže
zorientovať sa v programoch pre rozvoj nášho vi−
dieckeho územia a spoznať jeho zákutia.
Vydanie, ktoré práve držíte v rukách vzniklo
vďaka finančnej podpore Banskobystrického sa−
mosprávneho kraja a v spolupráci s Prvou rozvo−
jovou regionálnou a vidieckou agentúrou v Brezne.
Igor Pašmík

Z HISTÓRIE
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VEREJNO−SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA
Združenie verejno súkromného partnerstva
Muránska planina, bolo založené ako občianske
združenie v roku 2001 na podnet obcí Mikroregió−
nu Muránska planina. Združenie bolo založené
ako oficiálna organizácia, na pôde ktorej sa spo−
ločne môžu stretávať zástupcovia obcí, podnikate−
ľov a neziskového sektora a spolu riešiť problémy
rozvoja územia mikroregiónu. Jeho členmi boli
okrem obcí od začiatku viaceré organizácie, ako
napríklad Klub priateľov Muránskej planiny, Vrchár
združenie pre rozvoj turizmu, Jazdecký klub Pred−
ná hora, TO Rimavská dolina, TJ Tatran Muráň,
alebo Penzión Muráň.
Úlohami partnerstva v tom čase bola okrem
iných tvorba stratégie rozvoja mikroregiónu, koor−
dinácia jeho rozvoja, alebo výmena informácií.
V rokoch 2001 a 2002 sa koncipovali zámery
združenia, budovala sa členská základňa, zriadilo
sa Komunikačné centrum v Tisovci. Ako dobrovoľ−
ný manažér pracoval v tomto období I. Pašmík. V
roku 2002 sa na území mikroregiónu realizoval
projekt „Podpora rozvoja turizmu v mikroregióne
Muránska planina“, v rámci ktorého sa napríklad
vydal prvý propagačný materiál mikroregiónu v
štyroch jazykoch, alebo sa spracovala stratégia
rozvoja cestovného ruchu. Keďže ako nové zdru−
ženie sme neuspeli v získavaní prostriedkov z
grantov na zabezpečenie činnosti centra a združe−
nia, rozhodlo Valné zhromaždenie na rok 2003 re−
alizovať zámery z vlastných prostriedkov, najmä
príspevkov obcí.
V roku 2003 sa podarilo zrealizovať niekoľko
spoločných projektov:
· v spolupráci s IROMAR Banská Bystrica
úspešné školenie zástupcov miestnych samo−
správ na komunikáciu s verejnosťou v celkovej
hodnote 70.000,− Sk,
· projekt MR „Muránska planina spoznajme
EÚ“ v rámci predreferendovej kampane v celkovej
hodnote 99.500,− Sk,
· postupne sa z vlastných zdrojov obcí reali−

zoval program spracovania Programov hospodár−
skeho a sociálneho rozvoja v jednotlivých obciach
mikroregiónu,
· v spolupráci so Železničným múzeom v Bra−
tislave sme sa podieľali na príprave projektu „Nech
to para tlačí“ obnovenie prevádzky historickej par−
nej ozubnicovej železnice na trati Brezno − Tiso−
vec, v rámci ktorej bolo preinvestovaných vyše 10
mil. Sk získaných zo súkromných zdrojov,
· podarila sa získať podpora pre zriadenie In−
ternetového domu v Muráni v rámci projektu „I−
Domy“, z ktorého sa nakoniec postupom času vy−
vinulo súčasné Informačné centrum NaPaMP v
Muráni.
Združenie je od februára 2003 členom BB
VIPA, bolo aktívnym členom pri transformácii Prvej
rozvojovej vidieckej agentúry v Brezne v roku
2003.
V roku 2004 získalo naše partnerstvo v spolu−
práci s mikroregiónom ako jedno z 13−tich území
na Slovensku finančné prostriedky na realizovanie
projektu prípravy na program LEADER financova−
ného z technickej pomoci SAPARD.
Tento projekt sa realizoval v rokoch 2004−
2006, kedy prebehla aktivizácia občanov mikrore−
giónu a za ich účasti sa spracovala Integrovaná
stratégia rozvoja územia VSP Muránska planina.
Následne koncom roku 2006 a v prvej polovici
roku 2007 sa členovia združenia rozhodli pre
transformáciu na partnerstvo vyhovujúce pod−
mienkam Ministerstva pôdohospodárstva SR pre
program LEADER. Na tejto transformácii sa podie−
ľali pôvodní členovia združenia, ale aj ďalší obča−
nia a subjekty. V roku 2006 vstúpila do Mikroregió−
nu Muránska planina obec Čierny Balog na zákla−
de vzájomnej dohody obcí, s cieľom vytvoriť úze−
mie spĺňajúce podmienky pre program LEADER.
Súčasná zostava partnerstva sa sformovala
na Valnom zhromaždení 29.5.2007, má 29 členov
a v druhej polovici tohto roku zrealizovalo niekoľko
významných aktivít, o ktorých podrobnejšie píše−
me v ďalších príspevkoch.

VEREJNO−SÚKROMNÉ PARTNERSTVO DNES
Posledný polrok činnosti partnerstva sa nesie
v znamení zásadných zmien. Okrem spomínanej
transformácie na organizáciu typu miestnej akčnej
skupiny (MAS), ktoré sú podmienkou pre program
LEADER, je to najmä rozširovanie územia pôsob−
nosti partnerstva o celé územie Čiernohronského
mikroregiónu.
Myšlienka rozšírenia územia o Čiernohronský
mikroregión vznikla preto, aby sme boli schopní
zachovať historické, kultúrne a prírodné väzby re−
giónu a vytvárali vlastné zdroje dostatočné na
spolufinancovanie programu LEADER a zlepšili
predpoklady územia byť úspešným v súťaži o
prostriedky LEADER. V súčasnosti sa samostatná
pracovná skupina zaoberá návrhmi spoločného
názvu a loga nového územia pôsobnosti verejno−
súkromného partnerstva.
Poslaním Verejno−súkromného partnerstva
Muránska Planina je podporovať všeobecný trvalo
udržateľný rozvoj územia pokrývajúceho územie
katastrov obcí − členov VSP Muránska Planina,
zvyšovať kvalitu života občanov a spolupracovať
na rôznych úrovniach.
Dnes má partnerstvo 29 členov a riadne zvo−
lené orgány:
Rada VSP:
Irena Milecová
Peter Bernáth
Monika Budovcová
Róbert Buchta
Janette Fedorková
Vladimír Gaál
Ondrej Galko
Róbert Hlaváčik
Andrea Marčáková
Igor Pašmík
Katarína Pindiaková
Miroslav Sirota
Róbert Ševčík

− FO Tisovec,
predsedníčka VSP
− Obec Muránska Lehota
− SZČO
− Mesto Tisovec
− Obec Muráň
− SZČO Michalová
− Obec Michalová
− Obec Čierny Balog
− ZdrUž. rodičov pri ZŠ Muráň
− Vrchár − združenie pre
rozvoj turizmu Michalová
− Obec Pohronská Polhora
− DD a DSS Tisovec
− Obec Muránska Huta
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Revízna komisia:
Ján Turňa
− Komunitné centrum Č. Balog
Jana Nepšinská − SZČO Michalová
Renáta Dianišková − Materské centrum Tisovec
Rada partnerstva sa v súčasnosti schádza mi−
nimálne jedenkrát za dva mesiace, nakoľko je po−
trebné riešiť závažné otázky súvisiace s prípravou
na čerpanie finančných prostriedkov v programo−
vacom období 2007 − 2013.
Členom partnerstva sa môže stať akákoľvek
právnická, alebo fyzická osoba, ktorá má sídlo
(bydlisko) na území pôsobnosti partnerstva, alebo
tu má zriadenú prevádzku a ktorá má záujem ak−
tívne spolupracovať na rozvoji územia. Členom sa
subjekt stáva vyplnením prihlášky, schválením v
rade partnerstva a zaplatením členského poplatku.
Na rok 2007 boli schválené nasledovné člen−
ské poplatky:
Podnikatelia:
SZČO bez zamestnancov
Zamestnávateľ do:
10 zamestnancov
od 10 do 50 zamestnancov
od 50 do 200 zamestnancov
nad 200 zamestnancov
Miestne samosprávy:
Obce
ľa
Neziskové organizácie:
MVO, základná škola, cirkev
Stredné a vysoké školy
Fyzické osoby

1 000,− Sk
2 000,− Sk
4 000,− Sk
8 000,− Sk
16 000,− Sk
20,− Sk / obyvate−

500,− Sk
2 000,− Sk
500,− Sk

Pokiaľ by niekto z Vás mal záujem stať sa čle−
nom partnerstva a chceli by ste podrobnejšie infor−
mácie, môžete sa spojiť s ktorýmkoľvek členom
Rady partnerstva, najlepšie priamo z Vašej obce,
alebo mesta.
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V predchádzajúcich príspevkoch sa veľakrát spo−
menul program LEADER ako hlavná priorita nášho
partnerstva na toto programové obdobie. Teraz sa
Vám pokúsime stručne priblížiť, čo program LEA−
DER je.
Jedná sa o jednu z foriem financovania a podpory
rozvoja vidieka zo zdrojov Európskej únie a to kon−
krétne z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka. Súčasný LEADER 2007−2013 je od
roku 1991, kedy iniciatíva vznikla, už štvrtá generá−
cia tohto európskeho programu.
Základnou odlišnosťou prístupu LEADER od iných
Európskych, alebo aj národných fondov je to, že
prostriedky sa v prvej etape nežiadajú na konkrét−
ne projekty, ale na financovanie stratégie konkrét−
neho územia, napríklad územia nášho partnerstva.
Celý program LEADER sa v programovom období
2007−2013 realizuje ako Os 4 Programu rozvoja vi−
dieka. Program rozvoja vidieka spolu s Národným
strategickým referenčným rámcom sú dva základ−
né dokumenty, prostredníctvom ktorých sa u nás
bude riadiť financovanie projektov a programov z
fondov EÚ v tomto programovom období.
Národný strategický referenčný rámec (NSRR)
má 11 Operačných programov:
1. Regionálny operačný program (ROP)
2. Operačný program Životné prostredie (OP ŽI)
3. Operačný program Doprava (OP DP)
4. Operačný program Informatizácia spoločnosti (OP
IS)
5. Operačný program Výskum a vývoj (OP VaV)
6. Operačný program Konkurencieschopnosť a hos−
podársky rast (OP KaHR)
7. Operačný program Vzdelávanie (OP VZ)
8. Operačný program Zamestnanosť a sociálna in−
klúzia (OP ZaSI)
9. Operačný program Zdravotníctvo (OP ZD)
10. Operačný program Technická pomoc (OP TP)
11. Operačný program Bratislavský kraj (OP BA)
Program rozvoja vidieka (PRV) má štyri osi:
Os 1 − Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohos−
podárstva a lesného hospodárstva
Os 2 − Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Os 3 − Kvalita života vo vidieckych oblastiach a di−
verzifikácia vidieckeho hospodárstva

LEADER 2007−2013
Os 4 − LEADER
Všetky obce a mestá na Slovensku sú rozdelené
na takzvané „póly rastu“ a „obce mimo pólov rastu“.
Toto zaradenie je veľmi dôležité nakoľko stanovuje,
z ktorých zdrojov a z ktorého národného programu
(NSRR alebo PRV) sa môžu čerpať prostriedky na
území obce.
Obce, ktoré sú kohéznymi pólmi rastu sa až na
niektoré výnimky nemôžu uchádzať napríklad o fi−
nancovanie z Osi 3 PRV.
Zaradenie našich obcí do pólov rastu:
Kohézne póly rastu: Tisovec, Muráň, Michalová,
Pohronská Polhora, Valaská, Hronec, Osrblie, Čier−
ny Balog a Lom nad Rimavicou
Obce mimo pólov rastu: Muránska Huta, Muránska
Lehota, Drábsko a Sihla
Os 4 − LEADER je úzko prepojená S Osou 3, preto−
že oprávnené opatrenia a aktivity v stratégii, ktorou
sa uchádza partnerstvo o podporu, musia byť v sú−
lade s opatreniami v Osi 3. To znamená, že v rámci
nášho partnerstva si spracujeme stratégiu, v ktorej
si určíme ciele, priority a opatrenia, ale tieto môžu
byť iba v hraniciach podmienok stanovených v Osi
3. Spolu s kalkuláciou objemu finančných prostried−
kov, ktoré potrebujeme na realizáciu našich cieľov,
sa o tento finančný balík budeme uchádzať na Mi−
nisterstve pôdohospodárstva SR.
Prvou podmienkou, ktorú musíme splniť, však bude,
aby naše partnerstvo bolo MP SR uznané so štatú−
tom Miestnej akčnej skupiny (MAS).
Objektívne výberové kritériá
· miestna akčná skupina („MAS“) je zoskupenie ve−
rejného a súkromného sektora na miestnej úrovni,
kde na úrovni rozhodovania partnerstvo musí pozo−
stávať z min. 50 % zástupcov zo súkromného sek−
tora vrátane občianskeho a neziskového a max. z
50% zástupcov verejného sektora;
· MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, kto−
ré sú schopné spravovať verejné prostriedky ako aj
manažovať činnosť MAS (napr. manažér MAS, úč−
tovník, riadiaci výbor, výberová komisia, kontrolný
a monitorovací výbor);
· počet obyvateľov na území miestnej akčnej skupi−
ny („MAS“) musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a
nesmie prekročiť počet 150 000 obyvateľov;
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· z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov
nad 20 000;
· oblasť, na ktorú sa vzťahuje stratégia musí pokrý−
vať súvislé vidiecke územie, ohraničujúce katastre
všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajú−
ceho o podporu, sformované na princípe spoločné−
ho záujmu;
· územie musí mať miestnou akčnou skupinou vy−
pracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia
(„stratégia“) s jasne formulovanými prioritami, opat−
reniami, príp. aktivitami;
· musia byť predložené všetky doklady o formovaní
územia MAS spolu so súhlasom všetkých zahrnu−
tých obcí;
· členovia MAS musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v úze−
mí MAS
Postup pre výber MAS
1. RO vyhlási výzvu na predkladanie integrovaných
stratégií rozvoja územia.
2. Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja úze−
mia partnerstvom v súlade s Usmernením RO.
3. Výber integrovaných stratégií rozvoja územia po−
zostáva z nasledovných fáz:
a) administratívna kontrola;
b) zriadenie výberovej komisie RO, ktorá vyberá a
menuje externých hodnotiteľov;
c) pridelenie stratégie externým hodnotiteľom;
d) samotný proces hodnotenia − výsledky hodnote−
nia odovzdajú externí hodnotitelia výberovej komi−
sii, ktorá posúdi výsledky hodnotenia;
4. Schválenie stratégií a výber MAS výberovou ko−
misiou.
Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR −
MP SR („RO“) stanoví v rámci programovacieho ob−
dobia 2007 − 2013 dve výzvy na výber MAS. RO
vyhlási prvú výzvu do dvoch mesiacov od schvále−
nia PRV SR 2007−2013 EK. V rámci nej vyberie
výberová komisia zriadená RO na základe objektív−
nych kritérií 13 MAS.
Druhá výzva na výber MAS bude vyhlásená v prie−
behu štvrtého kvartálu 2009 a v rámci nej bude na
základe rovnakých postupov vybraných zvyšný po−
čet MAS, aspoň 12.
Samotná Os 4 LEADER má tri opatrenia:

Opatrenie 1: Implementácia integrovaných stratégií
rozvoja územia;
V rámci podpory jednej konkrétnej stratégie je mož−
né získať na roky 2007−2013 až 68 mil. Sk.
Opatrenie 2: Vykonávanie projektov spolupráce, na
ktoré sú vyčlenené ďalšie prostriedky;
Opatrenie 3: Chod miestnej akčnej skupiny, maxi−
málne do výšky 20% z podporenej stratégie, t.j. ma−
ximálne ďalších 13,6 mil. Sk.
Celkovo môže jedno partnerstvo MAS získať až do
90 mil. Sk na roky 2007−2013.
Opatrenie 1
Implementácia integrovaných stratégií rozvoja úze−
mia
Oprávnené aktivity:
− Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku
− Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného
ruchu
− Vzdelávanie a informovanie
− Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a
služieb
Spomínaným špecifikom a veľkým pozitívom prí−
stupu LEADER je to, že pokiaľ získa partnerstvo
podporu integrovanej stratégie, ďalej už o rozdelení
týchto prostriedkov rozhoduje priamo v partnerstve,
samozrejme v súlade so schválenou stratégiou. Čiže
všetko od prípravy vlastných výziev na podávanie
projektov, cez konzultácie, hodnotenie, výber pro−
jektov, prípravu zmlúv, až po následnú kontrolu a
monitoring si realizujeme sami na úrovni MAS. Je−
diným vstupom MP SR ako riadiaceho orgánu do
celého procesu je, že zmluvy vybraní žiadatelia pod−
pisujú priamo s ministerstvom a taktiež finančné plat−
by sa realizujú mimo MAS, priamo medzi prijímate−
ľom pomoci a platobnou agentúrou RO.
Opatrenie 2
Vykonávanie projektov spolupráce
Oprávnené aktivity:
− spoločný marketing Leadrovských skupín v rôz−
nych regiónoch;
− ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci
vytvoreného partnerstva;
− budovanie kapacít: výmena praktických skúseností
pri rozvoji vidieka;
Projekty spolupráce sú zamerané na výmenu skú−

PRIPRAVENOSŤ ÚZEMIA NA OS 4
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seností v práci MAS na úrovni národnej a medziná−
rodnej, ako aj na spoločné projekty. Projekty spolu−
práce bude spravovať Národná vidiecka sieť a ich
realizácia sa plánuje od roku 2009.
Opatrenie 3
Chod miestnej akčnej skupiny
Oprávnené aktivity
− školenia manažmentu a zamestnancov MAS zod−
povedných za realizáciu stratégie;
− štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na
aktualizáciu stratégie;
− publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stra−
tégii;
− prevádzková činnosť;
− administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy,

príjem žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a
príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber pro−
jektov a ich schválenie, kontrola realizácie projek−
tov;
− zber informácií pre monitoring a hodnotenie;
− vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokla−
dov;
− semináre, školenia pre členov MAS zamerané na
rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní
stratégie;
− vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja úze−
mia.
Toto opatrenie slúži ako podporné na financovanie
všetkých činností spojených s procesom implemen−
tácie schválenej stratégie v území.

Verejno−súkromné partnerstvo Muránska planina
Muránska planina − Čierny Hron

hľadá manažéra
pre proces prípravy územia na program LEADER 2007−2013
Podmienky pre uchádzača :
− minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
s maturitou,
− prax v oblasti práce v regionálnom rozvoji
a rozvoji vidieka,
− aktívna znalosť AJ,
− vodičský preukaz B,
− dobrá znalosť práce s PC a internetom,
− komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť,
organizačné schopnosti,
− znalosť regiónu Muránska planina − Čierny Hron

− znalosť problematiky LEADER a EÚ fondov,
− skúsenosti s písaním a manažovaním projektov.
Ponúkané podmienky:
− zriadenie kancelárie,
− polovičný pracovný úväzok
− mzda do výšky 15 000,− Sk podľa zručností
uchádzača,
− ďalšie vzdelávanie,
− administratívny spolupracovník
− nástup do zamestnania od 1.3.2007

Motivačný list spolu so štrukturovaným profesijným EU životopisom zasielajte písomne na adresu: Obecný
@ inmail.sk
úrad Muránska Lehota, 049 01 Muráň, alebo emailom na masmp@
Uzávierka prihlášok do 31.1. 2008
Výber uchádzačov prebehne v dvoch kolách. V prvom kole sa vyhodnotia životopisy uchádzačov a vybraní
uchádzači sa zúčastnia ústnych pohovorov v druhom kole výberu.
Neúspešní uchádzači z prvého kola nebudú samostatne informovaní o výsledku výberu.
Rada VSP MP
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− LEADER 2007−2013
Program prípravy partnerstva a územia na
program LEADER 2007−2013 realizujeme už od
roku 2004, od spustenia spomínaného projektu
„Trvalo udržateľný rozvoj znevýhodnených vidiec−
kych oblastí NUTS II − Stredné Slovensko“, ktorý u
nás realizoval Banskobystrický Vidiecky parla−
ment z prostriedkov TP SAPARD.
V jeho prvej etape 2004−2005 počas realizácie
projektu:
− prebehla aktivizácia obyvateľstva,
− za účasti občanov bola spracovaná prvá pracov−
ná verzia stratégie územia.
V druhej etape 2006/2007:
− prebehla transformácia partnerstva na inštitúciu
typu MAS,
− máme vybudované riadiace orgány,
− vypracovali sme projekt pre BBSK na realizáciu
prípravy územia do konca roku 2007,
− dokázali sme združiť vlastné finančné zdroje.

7. Národná spolupráca − z našej iniciatívy máme
podpísanú dohodu o spolupráci s MAS Malohont a
OZ Podpoľanie, ktoré sú s nami susediace part−
nerstvá.
8. Medzinárodná spolupráca − máme podpísanú
zmluvu s dvoma zahraničnými partnermi z Českej
republiky, pred podpisom je dohoda s ďalším part−
nerom z Poľska a rokovania s ďalšími tromi zahra−
ničnými partnermi sú vo vysokom štádiu rozpraco−
vanosti (Maďarsko, Česko, Srbsko).
9. Máme vytvorenú organizačnú štruktúru a orgá−
ny partnerstva, ktoré všetky spĺňajú podmienku
maximálne 49% zastúpenia miestnej samosprávy.
10. V spolupráci s MR Muránska planina sme rea−
lizovali niektoré rozvojové a podporné aktivity v
území, ako napríklad vydanie kalendára podujatí
2006, mikrograntingové výzvy 2006 a 2007, pre−
zentácia partnerstva na regionálnom veľtrhu ces−
tovného ruchu v Tisovci 2007

V súčasnosti prebieha prvá časť tretej etapy 2007,
na ktorú sme získali prostriedky od BBSK.

Okrem úzkej spolupráce s Mikroregiónom Murán−
ska planina, už dlhodobo spolupracujeme s ex−
pertnými partnerskými organizáciami, ako je Prvá
rozvojová regionálna a vidiecka agentúra Brezno,
Banskobystrický Vidiecky parlament, Združenie
pre rozvoj vidieka Banská Bystrica a samozrejme
Banskobystrický samosprávny kraj.
Celkovo môžeme hodnotiť pripravenosť nášho
územia a partnerstva na Os 4 − LEADER ako jed−
nu z najlepších v rámci nášho kraja i Slovenska.

Stav plnenia podmienok pre Os 4 − LEADER je
nasledovný:
1. Integrovaná stratégia územia − je spracovaná
pracovná verzia, ktorá sa dopĺňa a aktualizuje v
rámci tretej etapy prípravy.
2. Aktivizácia a zapojenie občanov − všetky aktivi−
ty prebiehali a prebiehajú za čo najväčšej účasti
občanov, väčšinu aktivít realizujeme vlastnými
miestnymi ľuďmi, uskutočnili sa desiatky stretnutí,
na ktorých sa zúčastnilo niekoľko sto obyvateľov.
3. Spĺňame podmienku minimálneho počtu obyva−
teľov 10 000, v súčasnosti s pristupujúcimi obcami
máme viac ako 19 tis. obyvateľov.
4. Podmienka územnej celistvosti je splnená.
5. Vytváranie vlastných zdrojov − v tomto roku sa
nám najmä vďaka podpore obcí podarilo prvý krát
združiť vlastné zdroje vo výške viac ako 200 tis.
Sk, čo sa zatiaľ podarilo málokomu na Slovensku.
6. Máme vlastných expertov pre problematiku LE−
ADER a neustále sa zvyšuje odbornosť ďalších
členov partnerstva.
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PROJEKT PRÍPRAVY ÚZEMIA PARTNERSTVA
V ROKU 2007

S podporou BBSK realizujeme v druhom polroku
2007 prvú časť tretej etapy prípravy územia na
program LEADER.
Celkový rozpočet projektu je 277 tis. Sk, z čoho
podpora od BBSK je vo výške 180 tis. Sk.
Špecifickými cieľmi tohto projektu sú:
1. Podporenie procesu rozširovania o nové úze−
mie Čiernohronského mikroregiónu.
2. Zvýšenie informovanosti územia o programe
LEADER, partnerstve a prebiehajúcich aktivitách:
Aktivity realizované v projekte v rámci prvého cieľu
sú:
− aktualizácia a dopracovanie Auditu územia
− aktualizácia a dopracovanie Analýzy potenciálu
územia
− 2 pracovné stretnutia s občanmi k problematike
budovania partnerstva a hodnotenia potenciálu a
obmedzení územia
Ako súčasť druhého cieľa sú realizované do konca
roku nasledovné aktivity:
− zorganizovanie 9−tich informačných seminárov k
problematike PRV a LEADER,
− spracovanie databázy potenciálnych partnerov a
vytvorenie emailového informačného servisu,
− aktualizácia a rozšírenie web stránky Muránskej
planiny,
− zorganizovanie 4−och pracovných stretnutí k
problematike propagácie územia, financovania ak−
tivít a pod.,
− spracovanie a vydanie prvého čísla informačné−
ho bulletinu v počte 1000 ks,
− spracovanie a vydanie prezentačného materiálu
o partnerstve v počte 500 ks,
− spracovanie a vytlačenie prezentačných panelov
o zaujímavostiach územia − 5 ks,
− zabezpečenie technického vybavenia pre zabez−
pečenie informačných aktivít.
Celý projekt sa realizuje formou zákazky v spolu−
práci s Prvou rozvojovou regionálnou a vidieckou
agentúrou (PRVA− RRA Horehronie), ktorá zabez−
pečuje organizačne aj expertne väčšinu aktivít.
Všetky aktivity sú už ukončené a v nasledujúcom
čísle bulletinu bude vyhodnotená ich úspešnosť a

efektivita dopadov.
Najvážnejšou aktivitou je rozširovanie územia o
nové obce. K dátumu vydania tohto bulletinu bolo
schválené v obecných zastupiteľstvách pristúpe−
nie obcí Valaská, Hronec a Osrblie, s ktorými bola
podpísaná zmluva o pristúpení. Zároveň prebieha−
jú aktívne jednania z obcami Lom nad Rimavicou,
Sihla a Drábsko, v prípade ich súhlasu by sa rozší−
rila pôsobnosť partnerstva na celý Čiernohronský
mikroregión.
Proces pristúpenia nových obcí je dlhodobejší pro−
ces, počas ktorého musia obce splniť nasledovné
podmienky:
− schváliť pristúpenie v obecnom zastupiteľstve a
poveriť konkrétnu zastupujúcu osobu,
− musia mať spracovanú vlastnú stratégiu územia,
ktorá bude v súlade s už existujúcou stratégiou
partnerstva,
− aktívne motivovať a zapojiť občanov do procesu
spracovania stratégie a rôznych ďalších aktivít,
− zabezpečiť na svojom území kvalitnú propagáciu
a informovanosť o prebiehajúcom procese,
− na vlastných akciách prezentovať Verejno−súk−
romné partnerstvo,
− úzko spolupracovať s poverenými expertmi part−
nerstva,
− z rozpočtu obce v roku 2007 vyčleniť financie na
naplnenie podmienok prístupu,
− vypracovať záverečné hodnotenie prístupového
procesu a predložiť ich obecnému zastupiteľstvu a
Rade partnerstva.
Priebeh procesu pristúpenia nových obcí aj vďaka
schválenému projektu sa vyvíja pozitívne a obce
plnia podmienky, ktoré im boli predložené. 27.
11.2007 v Michalovej sa uskutočnilo pracovné
stretnutie s predstaviteľmi samospráv nových
obcí, na ktorom sa dohodlo, že pre partnerstvo sa
bude používať logo, ktoré bude spojením loga MR
Muránska planina a Čiernohronského MR a do
schválenia nového názvu sa k názvu Verejno−súk−
romné partnerstvo bude používať podnázov Mu−
ránska planina − Čierny Hron.
Predpokladáme, že proces rozširovania územia by
sa mal úspešne ukončiť v marci 2008.

ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2008
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V roku 2008 je potrebné ukončiť poslednú − tretiu etapu prípravy územia na program LEADER a v prípade
úspešnosti vo výbere podporených území začať realizáciu schválenej stratégie.
Ako súčasť poslednej etapy prípravy územia je potrebné ukončiť a zrealizovať v roku 2008 nasledovné
aktivity:
1. Ukončiť rozširovanie územia o nové obce najne−
skôr do júna 2008, pričom v marci 2008 sa usku−
toční Výročné Valné zhromaždenie, na ktorom
obce, ktoré budú mať podpísanú zmluvu, budú už
v pozícii riadnych členov.
2. Kompletne spracovať Integrovanú stratégiu roz−
voja územia v súlade s podmienkami MP SR, kto−
ré budú zverejnené začiatkom budúceho roka.
3. Budovanie vlastných štruktúr podľa požiadaviek
metodiky MP SR, ako je programový výbor, hod−
notiace a monitorovacie komisie a najmä profesij−
ného manažmentu; je potrebné, aby čo najviac
členov partnerstva bolo zaškolených do metodiky
LEADER, aby sme mali vlastný platený personál
(výber manažéra partnerstva sa plánuje v januári
2008, máme administratívnu pracovníčku na čias−
točný úväzok, v budúcom roku sa 6 členov part−
nerstva zapojí do školenia MP SR pre LEADER a
jedna členka absolvuje školenie LEADER v Agen−
túre pre rozvoj vidieka v Nitre).
4. Vypracovanie a podanie žiadosti o zaradenie
partnerstva do databázy MAS, o podporu integro−
vanej stratégie a chodu MAS z Osi 4 (október
2008).
5. Uskutočniť jednania so zahraničnými partnermi
vrátane podpisu zmlúv o spolupráci a dohôd k prí−
prave projektov pre medzinárodnú spoluprácu.
6. Získanie finančných zdrojov na pokračovanie
aktivít pre prípravu územia na čerpanie prostried−
kov z programu LEADER. Predpokladáme, že vy−
tváranie vlastných zdrojov bude pokračovať tak
ako v tomto roku, zároveň kalkulujeme opätovne s
podporou zo strany BBSK, nakoľko v priebehu bu−
dúceho roka nebudú dostupné iné externé zdroje
určené na tento účel a BBSK má v rozpočte plá−
novanú podporu prípravy na LEADER aj na rok
2008.

7. Kvalitné zabezpečovanie informovanosti obča−
nov v území a zviditeľňovanie sa partnerstva sme−
rom von.
8. Posilňovanie miestnej partnerskej spolupráce a
aktivizácia miestnych subjektov; toto je jedna z
najdôležitejších úloh budúceho roku, bez jej
úspešného zvládnutia nebudeme mať dostatočný
vnútorný potenciál na úspešnú realizácie straté−
gie, je dôležité, aby sa vybudovalo vnútorne silné
partnerstvo a aby sa nadviazali užšie partnerské
vzťahy medzi subjektmi oboch mikroregiónov.
V prípade úspešnosti v súťaži o získanie prostried−
kov z Osi 4 nás ešte v roku 2008 čaká niekoľko
úloh, ako je napríklad vypracovanie prvých výziev
na podávanie projektov a dobudovanie vlastných
kapacít − personálnych aj materiálnych. V prípade
neúspešnosti máme možnosť sa uchádzať o pod−
poru financovania z Osi 3 a to z Opatrenia 5 na
prípravu na ďalšiu výzvu v roku 2009/2010
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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA LEADER
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PRIHLÁŠKA ZA ČLENA

Verejno−súkromné partnerstvo Muránska planina (VSP MP) v spolupráci s Banskobystrickým samospráv−
nym krajom a Prvou rozvojovou vidieckou agentúrou v Brezne zorganizovalo 10.10.2007 medzinárodnú
konferenciu zameranú na program „LEADER − zahraničné skúsenosti a proces prípravy v Banskobystric−
kom kraji.“

VEREJNO − SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA

Konferencia sa konala ako súčasť trojdňových
partnerských dní organizovaných partnerstvom
Muránska planina v dňoch 9.− 11.10.2007, na ktoré
pozvala všetkých svojich zahraničných partnerov.

....................................................................................................................................

Cieľom konferencie bolo:
· získať aktuálne informácie o príprave LEADER
na Slovensku,
· získať informácie a poznatky o realizácii progra−
mov LEADER v predchádzajúcom období,
· informovať miestnych partnerov na území VSP
MP o prebiehajúcich procesoch v rámci prípravy
územia na Os LEADER,
· zoznámiť členov partnerstva s potenciálnymi re−
gionálnymi partnermi (Malohont, Podpoľanie) a za−
hraničnými partnermi,
· vymeniť si skúsenosti s procesom prípravy na
LEADER
· nadviazať partnerskú spoluprácu s regionálnymi
a zahraničnými partnermi.
Konferencia bola možnosťou získať najnovšie in−
formácie o príprave výzvy pre Program rozvoja vi−
dieka Os 4 LEADER. Na otázky v diskusii prítom−
ným odpovedala Mgr. Kociánová z Ministerstva
pôdohospodárstva SR a zástupcovia BBSK Ing. P.
Mináč a Ing. V. Brieda. Určite hodnotné a pod−
netné boli diskusie medzi účastníkmi konferencie,
pretože každá MAS je iná, v niečom lepšia, každá
má pred sebou svoju naplánovanú víziu, ktorú
chce realizovať aj za pomoci finančných prostried−
kov LEADER. Konferencia prebehla na veľmi dob−
rej úrovni, zúčastnili sa jej všetci pozvaní miestni i
zahraniční hostia okrem M.Galvánkovej z Contact
Point LEADER+, ktorej príspevok bol prezentova−
ný v zastúpení.
Počas konferencie prebiehali partnerské rokova−
nia o nadviazaní dlhodobej vzájomnej spoluprá−
ce. Priamo na konferencii boli podpísané zmluvy
o spolupráci s dvoma partnermi a dohodnutý pod−
pis s ďalšími dvoma partnermi. S jedným partne−
rom už malo VSP MP podpísanú zmluvu pred za−

čatím konferencie.
Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie územia
VSP MP formou výstavky, kde sa zviditeľnili
miestni partneri osobne aj so svojimi prezentačný−
mi a propagačnými materiálmi. Zároveň počas
konferencie prebiehali video prezentácie územia
miestnych obcí a mikroregiónov Muránska planina
a Čierny Hron, ktoré sú územím pôsobnosti VSP
MP. Súčasťou prezentácií boli aj video nahrávky z
akcií, ktoré sa realizujú partnermi VSPMP
Na konferencii sa zúčastnilo celkovo 60 účastní−
kov z toho 28 miestnych partnerov, členov VSP
MP, 5 zástupcov regionálnych partnerov, 12 za−
hraničných partnerov, 2 zástupcovia MP SR, 2 po−
slanci BBSK, 2 pracovníci Úradu BBSK a 7 zá−
stupcov miestnych samospráv.
Ako partneri boli na konferencii zastúpené nasle−
dovné organizácie:
Regionálni partneri
− Občianske združenie Podpoľanie
− Občianske združenie Miestna akčná skupina Ma−
lohont
Zahraniční partneri
− Miestna akčná skupina Turisticzna Podkowa,
Poľsko
− Miestna akčná skupina Dél−Cserhát, Maďarsko
− Miestna akčná skupina Český Západ, Česká re−
publika
− Miestna akčná skupina Společná Cidlina, Česká
republika
− Obec Pivnice, Srbsko
− Obec Kulpin, Srbsko
Prezentácie, ktoré odzneli na konferencii budú
zverejnené na web stránke www.muránskaplani−
na.com po jej aktualizácii a na web stránke
www.rrabr.sk.

Meno, priezvisko a titul fyzickej osoby / názov firmy, organizácie:

Adresa bydliska / sídla:
ulica .......................................................................................... číslo .......................
mesto (obec )............................................................................. PSČ .......................
Kontakt:
telefón ............................................. fax .................................................
e−mail ............................................. www ...............................................

Štatutárny zástupca v prípade formy / organizácie:
meno, priezvisko, titul ................................................................................................
Meno, priezvisko a titul osoby poverenej zastupovaním organizácie:
....................................................................................................................................
(pokiaľ sa nejedná o štatutára, organizácie, je potrebné doložiť poverenie podpísané štatutárom)

Vstupný poplatok vo výške 500,− Sk bol uhradený dňa ............................................
prevodom na účet

v hotovosti

Dátum: .....................................

...................................................................
podpis FO / štatutára (pečiatka)
Vstupný poplatok môžete uhradiť priamo pri registrácii účastníkov Valného zhromaždenia, alebo prevodom na účet
združenia: Dexia banka Brezno, č.ú. 2056845001 / 5600.
Prihlášku zašlite poštou na adresu Obecný úrad Muránska Lehota, 049 01 Muráň, alebo ju môžete osobne odovzdať
ktorémukoľvek členovi Rady partnerstva.
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PRVÁ ROZVOJOVÁ REGIONÁLNA A
VIDIECKA AGENTÚRA − RRA HOREHRONIE

· Od 28.9.2007 funguje v Brezne Informačné
centrum zaradené do Integrovanej siete
Regionálnych rozvojových agentúr podporovanej
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.
· Informačné centrum pre región Horehronie
s podporou ministerstva prevádzkuje Prvá rozvojová
regionálna a vidiecka agentúra (v skratke PRVA),
ktorá pôsobí v regióne Horehronie už od roku 1996.
· PRVA bola prvou, modelovou inštitúciou na
Slovensku, špecificky zameranou na spoluprácu
medzi mestom a vidieckymi mikroregiónmi, ktorá
vznikla na podnet zdola.
· V súčasnosti PRVA − RRA Horehronie pôsobí na
území Mesta Brezno a štyroch mikroregiónov − MR
Horehron, MR Chopok Juh, MR Muránska planina
a Čiernohronský MR.
· Členmi PRVA najdôležitejšie inštitúcie pôsobiace
v regióne, ako sú napríklad Železiarne Podbrezová,
a.s., Mesto Brezno, R−ZMO Horehronia a Stredného
Rudohoria a EBG a ďalšie.

PF 2008

· Pre subjekty z nášho regiónu poskytujeme
bezplatné informačné poradenské služby
a poskytujeme denný emailový servis aktualít,
informácií a prehľad dostupných grantových
uzávierok.
· V náplni našej práce je projektové poradenstvo,
spracovávanie projektov pre žiadateľov,
spracovávanie rôznych stratégií, rozvojových
programov, PHSR a pod. ale aj tvorba vlastných
projektov pre celé územie Horehronia.
· V najbližšom období sa prioritne budem venovať
spolupráci
s miestnymi
samosprávami
a problematike rozvoja cestovného ruchu v regióne.
Kontakty:
Kancelária: Školská 5, 977 01 Brezno
tel./fax: 048 6182622
prva@inmail.sk, www.rrabr.sk
PhDr. Igor Pašmík − manažér
Marcela Tokárová − projektový manažér

Mikroregión HOREHRONIE

Mikroregión
CHOPOK JUH

Mikroregión
MURÁNSKA PLANINA
Mikroregión
ČIERNY HRON

praje
Prvá rozvojová regionálna a vidiecka agentúra Brezno

Materiál bol vydaný s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja
Vydané 2007, 1000 ks; Prvá rozvojová regionálna a vidiecka agentúra Brezno,
foto: archív obcí, archív Správy NaPaMP, I. Pašmík,
grafická úprava: Mária Šrolová, tlač: HLP grafik, s.r.o. Brezno

