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V prvom vydaní sme si dovolili stručne predstaviť Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, ktoré pracuje na 
princípoch LEADER. 

Regionálny produkt GEMER-MALOHONT 

Vážení členovia a priaznivci MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, 
 
prinášame Vám druhé vydanie informačného spravodaja MAS, ktorého zámerom je poskytovať súhrnné informácie z  diania občianskeho 
združenia, prehľad o jeho činnosti a aktivitách.  
Veríme, že tieto informácie budú pre Vás prínosom a veľmi radi prijmeme Vaše postrehy a návrhy pre jeho budúce vydania. 
 

Mgr.Irena MILECOVÁ, predsedníčka MAS Partnerstvo MP-ČH 

NAŠU BUDÚCNOSŤ TVORÍ TO, ČO ROBÍME DNES... 

JEDINEČNOSŤ A SPOLUPRÁCA DVOCH REGIÓNOV Muránska planina – Čierny Hron 

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron 

LEADER „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“  

Čo to vlastne „LEADER“ je... 
 
Pojem vychádza z francúzskeho „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“ - prepojenie akcií pre 
rozvoj vidieckej ekonomiky. Predstavuje metódu mobilizácie a realizácie rozvoja v miestnych vidieckych spoločenstvách. Metóda 
LEADER sa zakladá na siedmych princípoch, ktoré musia byť dodržané všetky naraz, aby bolo možné uplatniť program LEADER.  
Sedem princípov programu LEADER: 
1. Zdola nahor - miestne zainteresované strany sa zúčastňujú na rozhodovaní o stratégii a pri výbere priorít v ich okolí. 
2. Územno-miestny princíp - - zahŕňa homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré sa vyznačuje spoločnými tradíciami, miestnou 

identitou a pocitom spolupatričnosti, spoločnými potrebami a očakávaniami. 
3. Lokálne partnerstvo - združenie verejných a súkromných partnerov, dobre vyvážené, ktoré má zástupcov z rôznych              

sociálno - ekonomických sektorov existujúcich miestnych záujmových skupín. Na úrovni rozhodovania musí súkromný a občiansky 
sektor zastupovať aspoň 50 % členov partnerstva (MAS) 

4. Integrovaný prístup - aktivity a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách by mali byť prepojené a koordinované ako celok. 
Partnerstvo (MAS) musí pri svojej práci koordinovať rôzne záujmy a záujmové skupiny a pracovať spoločným konštruktívnym 
spôsobom.  

5. Sieťovanie - partnerstvo (MAS) je sieť sama o sebe, ale mala by sa tiež pozrieť okolo seba a spolupracovať s ostatnými 
organizáciami na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.  

6. Inovácia - partnerstvo (MAS) musí prinášať nové prvky a riešenia pre rozvoj svojho územia.  
7. Národná a medzinárodná spolupráca - spolupráca zasahuje ďalej ako vytváranie sietí. Spolupráca s inými regiónmi je často 

najlepším zdrojom inovácií pre MAS. 

Kvalitné produkty z regiónu Gemer-Malohont, ktoré vznikajú pod rukami miestnych ľudí, si zaslúžia našu 
pozornosť. Môžete ich nájsť označené značkou - regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Jej cieľom je 
zviditeľnenie a podpora predaja miestnych produktov, v ktorých sa spája vzťah k regiónu a tradícia. 
Spoznajte a kupujte to najlepšie z regionálnych produktov, podporíte tým rozvoj nášho regiónu.  
Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty označované, je zárukou toho, že spĺňajú nasledovné kritériá: 
 pochádzajú od miestneho výrobcu 
 uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych zdrojov 
 obsahujú určitý podiel ručnej práce 
 sú jedinečné vo vzťahu k regiónu  

Dňa 6. septembra 2018 na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach náš člen obec Muráň 
získal certifikát, ktorým bola udelená značka regionálny produkt GEMER-MALOHONT pre Muránske 
buchty. 
Pri tejto príležitosti sme podpísali zmluvu o spolupráci v oblasti regionálneho značenia na území 
regiónu Gemer-Malohont ako partneri Miestnej akčnej skupiny MALOHONT.  



I. ročník  výtvarnej súťaže  
„KRÁSY MAS OČAMI DETÍ“ 

Dňa 20.7. 2018 zasadala Komisia na vyhodnotenie grantového programu Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron. 
Do termínu uzavretia výzvy bolo predložených osem projektov, ktoré komisia vyhodnotila ako úspešné a schválila im nasledovnú 
finančnú podporu: 

Najbližšie akcie 

HLÁSKY Z MASky, vydalo Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron, september 2018 

Nájdete nás 

Kancelária Partnerstva Muránska Planina - Čierny Hron 
Nám. Dr. V. Clementisa 87 (1. poschodie) - vchod zo zadnej strany 
980 61 TISOVEC 
tel.č.: 0950 464 450 
e‑mail: partnerstvompch@gmail.com   
web: www.muranskaplanina.com 

 

v pracovných dňoch 900 - 1500 hod.  

Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron 

„Kultúrna jeseň“  
Kedy:  

október - november 2018 

Kde: 

Valaská 

 

„Valikinou trasou, 24. ročník“ 
Kedy :  

20. október 2018  

Kde : 

Tisovec 

„Katarínske dni čiernobalockej 
kultúry, 17. ročník“  
Kedy:  

23. - 25. november 2018 

Kde: 

Čierny Balog 

„Bíle Vánoce Lucie BÍLÉ II. 
Kedy:  

6. december 2018 o 19:00h. 

Kde: 

Evanjelický kostol, Tisovec 

 

Aktuálne výzvy 

Por.č. Žiadateľ Názov projektu

Počet 

získaných 

bodov

Celková 

hodnota 

žiadosti

Požadovaná 

výška 

podpory

Finančná podpora 

PARTNERSTVA

MP-ČH

1/2018
VYDRA - vidiecka rozvojová 

agentúra, Čierny Balog
Vtáka poznáš po perí, dedinčana po kroji 138 620,40 € 500,00 € 500,00 €

2/2018
VRCHÁR - združenie pre rozvoj 

turizmu, Michalová
Zastrešenie vonkajšej terasy TIS Burda 154 856,00 € 500,00 € 500,00 €

3/2018 Obec Muráň
Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti 

návšetevníkov  NP MP
143 700,00 € 500,00 € 500,00 €

4/2018 SOŠ, Tisovec
Obnova vonkajšieho ihriska SOŠ pre študentov a 

návštevníkov mesta
136 670,00 € 500,00 € 500,00 €

5/2018 Obec Michalová Oprava a rozšírenie náučného chodníka 162 1 138,00 € 500,00 € 500,00 €

6/2018 OZ Pekný deň, Valaská Či prší a či slnko páli, nech sa našim podujatiam darí 153 1 000,00 € 500,00 € 500,00 €

7/2018 Obec Lom nad Rimavicou Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry 122 600,00 € 450,00 € 450,00 €

8/2018 Mesto Tisovec Divadlo v prírode 161 1 632,00 € 500,00 € 500,00 €

SPOLU 7 216,40 € 3 950,00 € 3 950,00 €

Šantenie 
v balockom kroji... 

Výtvarná súťaž je určená všetkým 
predškolákom a žiakom I. stupňa základných 
škôl, ktoré sa nachádzajú na území MAS 

Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron. 
 

Slovenská agentúra životného prostredia 
oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o 
dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že od 

10. septembra 2018 je možné podať žiadosť o podporu formou 
dotácie na rok 2019.  

Program obnovy dediny 2019 

http://www.muranskaplanina.com/news/krasy-mas-ocami-deti/ http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2019 

mailto:partnerstvompch@gmail.com

