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Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

HLÁSKY Z MASky
NAŠU BUDÚCNOSŤ TVORÍ TO, ČO ROBÍME DNES...
„Územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je miestom pre zdravý, kvalitný a zmysluplný
život občanov, založený na vzájomnej spolupráci a úcte k histórii, tradíciám a prírode. Návštevníci
prichádzajú spoznávať bohatú kultúrnu a prírodnú rozmanitosť regiónu a nachádzajú tu dostatočnú
ponuku kvalitných produktov a služieb cestovného ruchu“

Akčný plán podpory rozvoja regiónu
Poslaním nášho združenia je podporovať všeobecný trvalo udržateľný rozvoj územia
v pôsobnosti Partnerstva MP-ČH, zvyšovať kvalitu života občanov a spolupracovať
na rôznych úrovniach života. Nástrojom na zabezpečenia tohto cieľa je zabezpečenie
zdrojov potrebných na jeho realizáciu. Všetky potrebné zdroje či už existujúce, ale aj
požadované sú popísané v spoločnom dokumente nášho územia, „Stratégia CLLD
územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“. Na základe tohto dokumentu
sme získali finančné zdroje na zadefinované opatrenia z Programu rozvoja vidieka
(PRV) a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Plánované
opatrenia sú zamerané na tvorbu pracovných miest, na zvyšovanie
konkurencieschopnosti a kvality života v súlade s cieľmi PRV, IROP a ostatnými nadradenými dokumentmi na regionálnej úrovni.
Partnerstvo MP-ČH vypracovalo orientačný akčný plán podpory rozvoja regiónu na nasledujúce obdobie.
Plánované termíny výziev budeme vyhlasovať samostatne pre dve skupiny oprávnených žiadateľov (verejný a súkromný sektor), kde
každá výzva bude zverejnená na webovej stránke www.muranskaplanina.com.

Verejný sektor
Program

Opatrenia programu

PRV

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné
využitie

PRV

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií
do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

PRV

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Maximálna Orientačný
výška
termín
výzvy
príspevku
50 000

Opatrenia Stratégie CLLD

3Q/2019

Budovanie doplnkových aktivít v CR

80 000

3Q/2019

Budovanie a rekonštrukcia malej infraštruktúry v obciach

80 000

4Q/2020

Rozvoj základných služieb pre obyvateľov
Budovanie trhových priestorov za účelom podpory miestnych producentov

90 000

2Q/2020

Zabezpeč. dostupnosti do zamestnania k verejným službám
Rozvoj komunitných sociálnych služieb

Súkromný sektor
Budovanie a rekonštrukcia ubytovacích zariadení, rekreačných a relaxačných činností.

PRV

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

80 000

4Q/2020

PRV

16.3 (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri
organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní
zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/
ich uvádzania na trh

55 000

2Q/2021

PRV

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo
vývoj poľnohospodárskych výrobkov

40 000

2Q/2020

Podpora výroby a predaja miestnych produktov

IROP

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

90 000

2Q/2019

Podpora zamestnanosti v mikro a malých podnikoch

Podpora služieb pre deti, seniorov a osoby so zníženou
schopnosťou pohybu
Podpora spolupráce v poľnohospodárstve a potravinovom
reťazci
Podpora marketingu a spolupráce v cestovnom ruchu

JEDINEČNOSŤ A SPOLUPRÁCA DVOCH REGIÓNOV Muránska planina – Čierny Hron

Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron
Po úspešnom zrealizovaní XI. ročníka Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom
Muránska planina – Čierny Hron“, sa Partnerstvo rozhodlo pokračovať v tejto aktivite
a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila aj v tomto roku grantový program, v ktorom
rozdelí: 5.000,- € a jeden projekt podporí sumou max. 700,-€
Termín vyhlásenia výzvy: 15. 4. 2019 - 15. 5. 2019

Fotosúťaž „MASka v objektíve“
Vyhlásili sme 1. ročník fotosúťaže, do ktorej sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi,
bez obmedzenia veku a národnosti.
Do súťaže sa môžete zapojiť do 30. apríla 2019
Vyhodnotenie súťaže prebehne v mesiaci máj 2019
Výherné fotografie budú ocenené a postúpené do celoslovenskej súťaže.
Viac tu: http://www.muranskaplanina.com/products/fotosutaz-maska-v-objektive/

Najbližšie akcie v okolí

Zúčastnili sme sa
V dňoch 24. - 27. 1. 2019 sa
v Incheba Expo Bratislava
konal už 25. ročník ITF
SLOVAKIATOUR, kde sme
sa zúčastnili aj my a
prezentovali naše územie.

V dňoch 20. - 21. 2. 2019 sme sa
zúčastnili Exkurzie do Nitrianskeho
samosprávneho kraja, kde sme sa
oboznámení
so
systémom
finančnej podpory z Nitrianskeho
samosprávneho kraja .

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.
HLÁSKY Z MASky, vydalo Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron, marec 2019

