MURÁNSKA

PLANINA

– ČIERNY HRON

Chcete sa podieľať na rozvoji nášho regiónu, v ktorom žijeme?
Máte záujem získať podporu na Váš rozvojový zámer?
Chcete byť účastníkom rozhodovania o našej budúcnosti
o využívaní finančných prostriedkov v našom regióne?
Viete alebo chcete zlepšiť život vo Vašej obci k lepšiemu?

stretnutie obyvateľov obcí
DRÁBSKO, LOM NAD RIMAVICOU A SIHLA

O tom, aké problémy je potrebné riešiť a na aké oblasti bude podpora v rokoch 2014 - 2020
zameraná, môžete rozhodnúť aj Vy!

Zaujíma nás názor všetkých aktívnych
organizácií, podnikateľov,
zástupcov obcí i občanov
Iba s Vašou pomocou a zapojením Vašim podnetov a nápadov, vieme vypracovať spoločnú
stratégiu rozvoja územia a získať financie v rokoch 2014 - 2020.

„Naša sila nie je skrytá v našich silných stránkach, ale v tom,
ako ich dokážeme využiť!“
www.muranskaplanina.com
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Príďte na verejné stretnutie
a priložte ruku k rozvoju Vašej obce a regiónu.
Pozývame všetkých diskutovať o budúcnosti Vašej obce, pretože práve dnes sa rozhoduje o tom,
do akých oblastí a kam budú v našom regióne smerovať dotácie z európskych fondov v rokoch
2014 - 2020.

Stretnutie obyvateľov obcí:
DRÁBSKO, LOM NAD RIMAVICOU A SIHLA

KDE :
KEDY :

DRÁBSKO, obecný úrad
streda - 12.8.2015 o 17:00 hod

Naše Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron, do ktorej patrí aj územie Vašej obce, chce
od roku 2016 získať podporu pre projekty obcí, podnikateľov a občianskych organizácií
pôsobiacich na jeho území.
O tom, aké problémy je potrebné riešiť a na aké oblasti bude podpora v rokoch 2014 - 2020
zameraná, môžete rozhodnúť aj Vy!

Zaujíma nás názor všetkých aktívnych organizácií, podnikateľov,
zástupcov obcí i občanov.
Iba s Vašou pomocou a zapojením Vašim podnetov a nápadov, vieme vypracovať spoločnú
stratégiu rozvoja územia. Táto spoločná stratégia je základnou podmienkou na to, aby sa naše
územie mohlo uchádzať o získanie finančných zdrojov pre rozvoj na celé obdobie 2014 - 2020.

„Naša sila nie je skrytá v našich silných stránkach, ale v tom, ako ich
dokážeme využiť!“
Kontakt pre ďalšie informácie:
Mgr. Irena Milecová - partnerstvompch@gmail.com, 0918 118 034

www.mura nska pla nina.co m

