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Naše partnerstvo
„Budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu svojich snov.“

Eleanor Roosevelt

15 rokov kráčame a snívame spoločne
Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron pôsobí aktívne na území 14 obcí už od svojho vzniku
v roku 2001. Sme občianskym združením, kde spolupracujú miestni aktívni občania, podnikatelia,
mimovládne organizácie a subjekty verejnej správy. Spoločne realizujeme množstvo rôznorodých
aktivít na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, organizujeme tradičné podujatia, pomáhame pri propagácii územia a prezentujeme ho na rôznych podujatiach či veľtrhoch. Vydávame nové propagačné
materiály, zabezpečujeme informačný servis a medzi najvýznamnejšie aktivity patrí každoročne mikrograntový program, ktorý realizujeme od roku 2007. Z vlastných vyčlenených finančných prostriedkov podporujeme malé rozvojové projekty, ktoré napomáhajú zatraktívneniu územia a zlepšeniu života obyvateľov. Najdôležitejšia je pre našu činnosť vzájomná spolupráca a dôvera, podpora dobrovoľníctva a vytrvalá práca na rozvoji územia s využívaním vlastného potenciálu, zdrojov a podpora ľudových tradícií. Naše spoločné snaženie v minulom roku bolo zamerané na kvalitné spracovanie rozvojovej Integrovanej stratégie územia CLLD.
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron tvorí súvislé územie 14 obcí, patriacich do 3 okresov
banskobystrického kraja. V okrese Brezno ležia obce Pohronská Polhora, Michalová, Čierny Balog,
Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou, Valaská, Hronec a Osrblie, mesto Tisovec leží v okrese Rimavská
Sobota a v do okresu Revúca patria obce Muránska Lehota, Muráň, Muránska Huta, Muránska Dlhá
Lúka). Na našom území Partnerstva MP-ČH o celkovej rozlohe 630,23 km2 žije 21 072 obyvateľov (k
31.12.2015), priemerná hustota osídlenia je 33,4 obyvateľa/km2.

Naše partnerstvo
Vízia:
Sny o budúcnosti nášho regiónu vystihuje vízia, ktorá vzišla zo spoločných stretnutí občanov počas
prípravy stratégie CLLD:
„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.“

Je na rozhodnutí nás všetkých, ktorí tu žijeme a chceme žiť, či urobíme maximum pre jej naplnenie.
Mala by byť motiváciou na rozširovanie spolupráce, dobrovoľníckych aktivít a celkový rozvoj územia.
V predchádzajúcom období sme sa už neúspešne uchádzali o pridelenie štatútu MAS, aktívnou 15ročnou činnosťou a spoluprácou dokazujeme, že máme úprimný záujem zveľaďovať a rozvíjať naše
územie, zlepšovať život tu žijúcich občanov, zvládnuť implementáciu stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou a spoločne sa podieľať na tvorbe a realizácii programov a projektov, ktoré podporia trvalo udržateľný rozvoj územia Partnerstva MP-ČH.
Mgr. Irena Milecová
predsedníčka Partnerstva MP-ČH
Cieľ:
Stratégia CLLD Partnerstva MP-ČH je zameraná na rozvoj cestovného ruchu, infraštruktúry, podporu
malého a stredného podnikania a rozvoj miestnej demokracie, občianskej spoločnosti pri spoločnom
rozhodovaní. Pridelením štatútu MAS Partnerstvu MP‑ČH v novom programovacom období získa
naše územie finančné prostriedky, ktoré napomôžu k naplneniu stanoveného strategického cieľa:
„Posilniť konkurencieschopnosť regiónu, zatraktívniť územie pre turistov a vytvoriť pracovné miesta s využitím miestnych kapacít“. Aj v budúcnosti budeme pokračovať v spolupráci na rozvoji územia
MP-ČH, avšak získaním finančných prostriedkov z programu CLLD, by sa znásobila kvalita a kvantita
realizovaných projektov a ich efekt na území MP-ČH bude viditeľnejší a výrazne prispeje k podpore
znižovania regionálnych rozdielov medzi regiónmi SR.

Občiansky sektor
21 členov, 46,7%

Verejný sektor
17 členov, 37,8%

Súkromný sektor
7 členov, 15,5%

Štruktúra partnerstva:
Občianske združenie Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron bolo založené v októbri 2001. Vzniklo a formovalo sa ako oficiálna platforma širšieho
medzi
sektorového
verejnosúkromného partnerstva, ktoré spája
miestne samosprávy, podnikateľov,
neziskové organizácie a aktívnych občanov. V súčasnosti evidujeme 45 členov.

Naše aktivity
Popísanie všetkých aktivít, ktoré naše Partnerstvo realizovalo počas svojej existencie, by zabralo
niekoľko desiatok strán. Predstavujeme Vám veľmi stručný prierez našou činnosťou formou fotografií
z niektorých vybraných aktivít:

10/2007 Predná hora, Konferencia LEADER, nadviazanie spolupráce s našimi partnermi

10/2008 Muráň, tvorba Integrovanej stratégie územia
na program LEADER

4/2009 Čierny Balog, školenie na tvorbu projektov

12/2009, Bratislava, prezentácia - Dni vidieka v NR SR

6/2010 Tisovec, prezentácia Regionálny veľtrh CR

4/2011, Krakow - Poľsko, Prezentácia Partnerstva MPČH na veľtrhu a stretnutie partnerov

Naše aktivity

5/2012 LePay - Francúzko, Prezentácia Partnerstva
MP-ČH na Európskom trhu lokálnych produktov

1/2013 Bratislava, prezentácia Partnerstva MP-ČH
na výstave CR ITF Slovakiatour

6/2013 Tisovec, organizácia workshopu „Od ľanu k
plátnu" v rámci regionálneho podujatia Dni mesta
Tisovec

4/2014 Banská Bystrica, prezentácia - Otváranie
Bánoša/ Jarné farmárske trhy

2/2015 Čierny Balog, informačné stretnutie zástupcov
obcí Partnerstva MP-ČH

9/2015 Valaská, Stretnutie so zahraničnými študentmi
IMRD v rámci projektu Erasmus VŠ poľnohospodárskej
v Nitre

Program CLLD a prístup LEADER
Prístup LEADER vznikol ako iniciatíva Európskej komisie a jeho skratka vychádza z francúzskeho
slovného spojenia Liaison Entre Actions de Dévelopement de le Économie Rurale, čo znamená spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka. Ide o prístup k rozvoju vidieckych regiónov,
ktorý umožňuje miestnym subjektom a obyvateľom rozhodovať o rozvoji územia, v ktorom žijú
a pôsobia, a to prostredníctvom prípravy a realizácie stratégie miestneho rozvoja. V krajinách EÚ sa
uplatňuje od roku 1991 a na Slovensku bol implementovaný v programovom období 2007 - 2013.
Princípy prístupu LEADER:
stratégia miestneho rozvoja
prístup zdola nahor

inovácie

sieťovanie

integrované a viacsektorové činnosti

verejno-súkromné partnerstvo

spolupráca

Miestny rozvoj vedený komunitou (alebo CLLD z anglického výrazu Community Led Local Development) je nástroj na zapájanie miestnych subjektov a obyvateľov do prípravy a následnej realizácie
stratégie miestneho rozvoja prostredníctvom miestnej akčnej skupiny (MAS). Je založený na princípoch prístupu LEADER, ktorý bol doteraz samostatným programom Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka členských krajín EÚ.
V programovom období 2014 - 2020 sa tento prístup rozširuje aj do iných operačných programov
a iných fondov EÚ, pričom na Slovensku bude realizovaný prostredníctvom Programu rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020 (ďalej len PRV) a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020
(ďalej len IROP).
Fungovanie partnerstva na princípoch prístupu LEADER
Princípy
prístupy LEADER
stratégia
miestneho
rozvoja
prístup
zdola nahor
verejno-súkromné
partnerstvo (VSP)
inovácie
integrované
a viacsektorové
činnosti
sieťovanie
spolupráca

Uplatnenie princípov prístupu LEADER
v Partnerstve Muránska Planina - Čierny Hron (ďalej len partnerstvo)
Spracovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len stratégia CLLD) sa vzťahuje na súdržné územie, ktoré tvoria svojimi územiami
obce zahrnuté do partnerstva - takéto územie uľahčuje poznanie miestnych
problémov a identifikáciu návrhov pre ich riešenie.
Do aktivít partnerstva a prípravy stratégie CLLD 2016 - 2023 boli zapojení
miestni aktéri zastupujúci verejný, súkromný aj občiansky sektor.
Partnerstvo je občianske združenie, ktoré združuje zástupcov verejného
a súkromného (vrátane občianskeho) sektoru, ktoré rozhoduje o zameraní
stratégie CLLD a o tom, aké aktivity majú byť v území realizované.
Za inovatívne možno považovať aj rozhodovanie o rozvoji územia na miestnej
úrovni, tzn. na úrovni partnerstva, ale aj nové nápady, ktoré uplatňovaním
tohto prístupu vznikajú.
Opatrenia a aktivity navrhnuté v stratégii CLLD 2016 - 2023 sa týkajú rôznych
sektorov a rôznych oblastí života v území, pričom spoločne majú väčšiu šancu
dosiahnuť želané zmeny, ako by boli realizované samostatne.
Priestor pre sieťovanie a výmenu skúseností medzi VSP vytvárajú krajské
a celoslovenské združenie VSP, ktorých je partnerstvo členom.
Partnerstvo realizuje spoločné aktivity s VSP na Slovensku i v zahraničí.

Program CLLD a prístup LEADER
Ako funguje prístup LEADER (schéma implementácie a realizácie programu LEADER)
žiadatelia z územia
partnerstva

Partnerstvo
Muránska Planina - Čierny Hron

žiadosť o nenávratný finančný
príspevok/projekt

výzva na predkladanie
projektov

príjem žiadostí
v kancelárii Partnerstva

rozhodnutie
o neschválení
projektu

nesplnené všetky
podmienky

administratívne overovanie
- splnenie podmienok
poskytnutia príspevku

splnené všetky
podmienky

odborní hodnotitelia
(hodnotenie projektov podľa
hodnotiacich kritérií)

RO pre PRV / IROP
(kontrola splnenia podmienok, odborného
hodnotenia a výberu projektov MAS)

výberová komisia MAS
(výber projektov podľa
odborného hodnotenia)

splnené podmienky

nesplnené podmienky

rozhodnutie
o schválení
projektu

rozhodnutie
o neschválení
projektu

CLLD stratégia 2016 –2023
Hlavný cieľ:

Posilniť konkurencieschopnosť regiónu, zatraktívniť územie pre turistov
a vytvoriť pracovné miesta s využitím miestnych kapacít
Priorita 1: Rozvoj cestovného ruchu
Špecifický cieľ 1: Rozšíriť ponuku cestovného ruchu
Opatrenie č. 1.1 Budovanie a rekonštrukcia ubytovacích zariadení, rekreačných a relaxačných činností
Navrhované činnosti: výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení,
ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie (od 5 do 30 lôžok), vytvorenie alebo modernizácia
areálov na rozvoj rekreačných a relaxačných činností a pod.

Opatrenie č. 1.2 Budovanie doplnkových aktivít v cestovnom ruchu
Navrhované činnosti: vytvorenie, obnova a skvalitňovanie turisticky zaujímavých objektov a miest, investície do rekreačnej infraštruktúry a informačných tabúľ, bodov a zariadení pre turistov, budovanie
a rekonštrukcia náučných chodníkov a cyklotrás, výstavba rozhľadní a pod.

Opatrenie č. 1.3 Budovanie doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v lesných ekosystémoch
Navrhované činnosti: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch
ako sú turistické chodníky, odpočívadlá, útulne, ohniská, lanové dráhy a pod.

Opatrenie č. 1.4 Podpora marketingu a spolupráce v cestovnom ruchu
Oprávnené činnosti: organizácia spoločných pracovných procesov, spoločného využívania zariadení
a zdrojov, rozvoj služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu

Opatrenie č. 1.5 Budovanie a rozvoj atrakcií CR menšieho rozsahu
v súlade s podporovanými činnosťami Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH“

Priorita 2: Podpora miestnej zamestnanosti
Špecifický cieľ 2: Vytvoriť nové pracovné miesta v území
Opatrenie č. 2.1 Podpora výroby a predaja miestnych produktov
Navrhované činnosti: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov, ako aj obstaranie technologického
vybavenia pre spracovanie, skladovanie a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, nákup
chladiarenských a iných špecializovaných automobilov

Opatrenie č. 2.2 Podpora mladých poľnohospodárov
Navrhované činnosti: podpora na začatie podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľského plánu

Opatrenie č. 2.3 Podpora spolupráce v poľnohospodárstve a v potravinovom reťazci
Navrhované činnosti: organizácia spoločných pracovných procesov, spoločného využívania zariadení
a zdrojov medzi mikropodnikmi v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva

Opatrenie č. 2.4 Podpora zamestnanosti v mikro a malých podnikoch
Navrhované činnosti: nutné stavebnotechnické úpravy budov a obstaranie technológie pre účely tvorby
pracovných miest, podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov a marketingové aktivity

Opatrenie č. 2.5 Budovanie trhových priestorov za účelom podpory miestnych producentov
Navrhované činnosti: výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov

Opatrenie č. 2.6 Zvýšenie aktivity mladých ľudí za účelom zvýšenia ich zamestnanosti
v súlade s podporovanými činnosťami Operačného programu Ľudské zdroje

CLLD stratégia 2016 –2023
Priorita 3: Obnova a rozvoj obcí
Špecifický cieľ č. 3: Zvýšiť atraktivitu obcí pre obyvateľov a návštevníkov
Opatrenie č. 3.1 Budovanie a rekonštrukcia malej infraštruktúry v obciach
Navrhované činnosti: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, mostov, chodníkov, parkovísk,
autobusových zastávok, úprava a tvorba verejných priestranstiev, parkov a pod.

Opatrenie č. 3.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov
Navrhované činnosti: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov pre trávenie voľného času, výstavba, rekonštrukcia a modernizácia domov smútku, rekonštrukcie nevyužívaných objektov pre podnikateľskú
činnosť, výstavba a rekonštrukcia tržníc

Opatrenie č. 3.3 Zabezpečenie dostupnosti do zamestnania a k verejným službám
Navrhované činnosti: výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zastávok a parkovísk, nákup vozidiel pre
zabezpečenie spoločnej dopravy osôb, zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich
dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám a pod.

Opatrenie č. 3.4 Podpora činností na zlepšenie environmentálnej infraštruktúry
v súlade s podporovanými činnosťami Operačného programu Kvalita životného prostredia

Opatrenie č. 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry
v súlade s podporovanými činnosťami Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH“

Priorita 4: Rozvoj komunitných služieb
Špecifický cieľ 4: Zlepšiť ponuku služieb pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľov
Opatrenie č. 4.1 Podpora služieb pre deti, seniorov a osoby so zníženou schopnosťou pohybu
Navrhované činnosti: poskytovanie služieb ako hipoterapia, animoterapia, lesná pedagogika a pod. pre
deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu

Opatrenie č. 4.2 Rozvoj komunitných a sociálnych služieb
Navrhované činnosti: zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre
poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia, rozvoj terénnych
a ambulantných sociálnych služieb, komunitné centrá a pod.

Opatrenie č. 4.3 Zvyšovanie kvality komunitných služieb
v súlade s podporovanými činnosťami Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH“

Priorita 5: Efektívny manažment územia
Špecifický cieľ 5: Napĺňať ciele stratégie CLLD
Opatrenie č. 5.1 Prevádzka MAS
Navrhované činnosti: personálne a administratívne náklady MAS, vzdelávanie zamestnancov a členov MAS,
publicita a sieťovanie, monitorovanie, hodnotenie a aktualizácia stratégie CLLD

Opatrenie č. 5.2 Propagácia a informovanosť o MAS
Navrhované činnosti: propagácia a informovanie o území MAS a stratégii CLLD, vzdelávanie miestnych
aktérov, výmena informácií a pod.

Finančný rozpočet stratégie CLLD 2013 - 2023
príspevok z fondov EÚ
(PRV a IROP)

vlastné zdroje
(prijímatelia podpory)

vlastné zdroje
(MAS)

spolu

3 221 157 €

509 778 €

21 799 €

3 725 735 €

verejný sektor - 1 228 962 € (46 %) + súkromný sektor: 1 462 195 (54 %)

Ako sa tvorila naša stratégia
S prípravou novej stratégie rozvoja územia na obdobie 2016-2023 sme začali v máji 2015, kde na
zasadaní Rady bol schválený harmonogram prípravy územia na program CLLD a tvorby stratégie.

Na nasledujúcom júnovom zasadaní Rady bol zriadený pracovný projektový tím, v polovičke júla bola
podpísaná zmluva s externou expertnou organizáciou OZ Ozveny na spracovanie stratégie a koncom
júla bola predložená žiadosť o grant na podporu prípravy stratégie vo výzve z PRV 2014-2020.
V prípravnej etape sme spoločne so zástupcami miestnych samospráv a členmi realizovali
v jednotlivých obciach informačnú kampaň, ktorej cieľom bolo poskytnutie dostatočných informácií
všetkým záujemcom o zámere spracovania spoločnej CLLD stratégie územia . Zároveň bol spustený
dotazníkový prieskum potrieb územia.
Druhá etapa sa začala v auguste 2015 prvými pracovnými stretnutiami a bola zameraná na samotnú
tvorbu stratégie v spolupráci s verejnosťou . Boli vytvorené 3 pracovné skupiny - pre súkromný sektor, pre verejný sektor a skupina pre strategický, finančný a implementačný rámec. V tejto etape
sa zrealizovali v území Partnerstva MP-ČH:
 verejné informačné a pracovné stretnutia pri analýzach územia,
 pracovné skupiny k vytvoreniu strategického a finančného rámca,
 zber a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu,
 formulárový prieskum projektových zámerov,
 formulárový prieskum zrealizovaných projektov.
V tretej etape sa realizovalo verejné pripomienkovanie spracovaných priebežných výstupov a finálne
predstavenie stratégie na informačnom seminári a jej schválenie Valným zhromaždením koncom
novembra 2015. Celkovo sa zrealizovalo 14 verejných pracovných a informačných stretnutí.

Grantový program Partnerstva
Prezentácia vybraných podporených projektov z nášho vlastného Grantovému programu
„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ :

2010, Zbojská s.r.o., Náučný chodník „Zbojníka
Jakuba Surovca“ - informačné panely

2011, Vrchár, „Pohoda na planine“ - fotosúťaž
a propagačný materiál

2012, Mesto Tisovec, Spoznajte prameň Rimavy

2013, P.Hajduk, Michalová, Archa Muránskej planiny

2014 DDS a DS Tisovec, Záhradné sedenie
oddychovej časti domova

2015, Obec Muránska Lehota, Kroje obecného
spevokolu Ľahota

Vydalo: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron s finančnou podporou PRV 2014-2020 Opatrenie 19.1.
Tisovec, 2016

Program rozvoja vidieka SR
2014-2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

