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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“

Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020 pre opatrenia z Programu rozvoja vidieka (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
Oblasť podpory:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok

Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov

Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
Všeobecné podmienky výzvy:

žiadatať môžu obce a mestá v území MAS, združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

termín trvania výziev je od 3.6.2019 do 30.9.2019

výška príspevku je od 5 000 do 50 000 €
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
Oblasť podpory:
Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane
príslušnej infraštruktúry - miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení.

Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie
drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy.

Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej
infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova
cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách



Všeobecné podmienky výzvy:

žiadať môžu obce a mestá v území MAS, združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

termín trvania výziev je od 3.6.2019 do 30.9.2019

výška príspevku je od 5 000 do 80 000 €
Neoprávnené výdavky:

výdavky pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté pred dňom 19.04.2016, vynaložené až po predložení ŽoNFP na MAS;






náklady mimo oprávnených nákladov v rámci opatrenia;
úroky z dlžných súm;
kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku;
DPH pre platcov DPH

Viac informácií sa dozviete na našej stránke http://www.muranskaplanina.com/, prípadne v kancelárii MAS

Spolupráca s MAS Észak-Borsodi, Maďarsko
Dňa 18.6.2019 sa konalo prvé pracovné stretnutie s partnerskou MAS Észak-Borsodi z Maďarskej
republiky, kde sme si vymenili vzájomné informácie o území a o možnostiach spoločných aktivít
v budúcnosti. Dohodli sme sa na realizácii projektov spolupráce. Zároveň sme ich pozvali
prezentovať sa na Dni mesta Tisovec v rámci Trhu regionálnych produktov.

JEDINEČNOSŤ A SPOLUPRÁCA DVOCH REGIÓNOV Muránska planina – Čierny Hron

Vyhodnotenie 12. ročníka grantovej výzvy „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron, podporí 11 projektov členov združenia, celkovou sumou 5 900 €, vďaka čomu
budú v našom území zrealizované zaujímavé aktivity a prispejeme k revitalizácii verejných priestranstiev, podporíme verejné
podujatia a rozvoj regionálneho cestovného ruchu. Do termínu uzávierky na predkladanie projektov sme prijali a zaregistrovali
13 projektov, pričom jeden nespĺňal podmienky administratívnej kontroly a nepostúpil do ďalšieho kola. Výberová komisia následne
hodnotila projekty na základe bodovacích kritérií stanovených vo výzve č.GP-P MPCH–2019/12/01. Vzhľadom na počet dosiahnutých
bodov a objem finančných prostriedky grantovej výzvy, Výberová komisia schválila podporu nasledovných projektov:
 VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita, Čierny Balog - videonahrávka miestnych ľudových
remeselníkov na propagačné účely počas rôznych podujatí
 Obec Muránska Huta - revitalizácia oddychovej zóny v prekrásnom prostredí Prednej Hory
 Obec Pohronská Polhora - druhý ročník multižánrového festivalu Viva Polhorica 2019
 Obec Muráň - rekonštrukcia studne v exteriéri múzea v obci Muráň
 Obec Muránska Lehota - obnova sociálnych zariadení v budove obecného úradu
 Obec Michalová - vyhotovenie a prezentácia tradičného dreveného betlehemu
 OZ Huculská magistrála - Huculská paráda 2019, súťaž v jazdení na Huculoch v priamom
prenose
 Zbojská, s.r.o. - aktivita pre rodiny s deťmi pod názvom „ Parnou Zubačkou do rozprávky “
 Pavel Marek SHR - rekonštrukcia externých priestorov pre hostí a realizáciu projektov
 Mesto Tisovec - obnova pamätníka padlým Tisovčanom v I. sv. vojne a skultúrnenie plochy v jeho okolí novou výsadbou
 Polhora - kultúrne a telovýchovné združenie - prezentácia sochárov, maliarov v miestnom parku obce v rámci festivalu
Viva Polhorica 2019
Podporeným žiadateľom blahoželáme a prajeme veľa elánu a síl do realizácie podporených projektov. Ostatným, ktorí sa zapojili
do výzvy, ďakujeme za prejavený záujem.

Fotosúťaž „MASka v objektíve“
Dňa 27.júna 2019 sme pri príležitosti otvorenia vernisáže výstavy „Tisovec
v spomienkach“ vyhodnotili výsledky 1. ročníka fotosúťaže „MASka v objektíve“,
kde sme ocenili a prezentovali víťazné fotografie. Výstava v MsKS Tisovec, bude
prístupná počas letných mesiacov verejnosti.
Odborná porota vybrala 7 fotografií v piatich kategóriách, ktoré zároveň postúpili
do celoslovenského kola. Do súťaže sa zapojilo 18 fotografov s celkovým počtom
79 fotiek. Porota mala pri hodnotení neľahkú úlohu, nakoľko napríklad
v kategórii „Naša príroda“ bolo prihlásených 49 prekrásnych záberov našej
rozmanitej prírody.
Všetkým súťažiacich ďakujeme za krásne fotografie a prajeme veľa pekných námetov pre ďalšie zábery.

Najbližšie akcie v okolí
„XVII. Deň stromu“
Kedy: 13. júl 2019
Kde: Lesnícky skanzén,
Čierny Balog

„Astrovlak“

„Ródeo Muráň“

Kedy: 4.7., 11.7.,8.8.2019

Kedy: 19. - 20. júl 2019

Kde: Lesnícky skanzén,

Kde: Peprovice

Čierny Balog

pri Muráni

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.
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