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Plán činnosti na rok 2019 
Návrh na rokovanie VZ Partnerstva MP-ČH 28.3.2019 

 

 

 

Oblasti činnosti: 

A. Podpora rozvojových aktivít v území 

B. Propagácia, informovanosť a vzdelávanie 

C. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca. 

D. Chod organizácie 

 

 

A. Podpora rozvojových aktivít v území: 
 

1. Realizácia grantovej výzvy Partnerstva MP-ČH 

Rozsah : 1 grantová výzva / 8-12 projektov 

Obdobie: V - XII 2019 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva 

 

2. Uchádzanie sa o získanie podpory na projekty spolupráce 

Rozsah: Spracovanie novej ŽoNFP do výzvy na projekty spolupráce (PRV) 

Obdobie: do XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje 

 

3. Realizácia projektu - „Recepty územia MPČH“ 

Rozsah : spracovanie príprava a zber podkladov 

Obdobie: do XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje 

 

4. Aktualizácia stratégie CLLD 

Rozsah : aktualizácia stratégie CLLD podľa podmienok IROP 

Obdobie: do III/2019 

Zdroje financovania: Chod MAS I, vlastné zdroje 
 

5. Vyhlásenie a vyhodnotenie dvoch výziev na implementáciu stratégie CLLD 

z PRV (opatrenie 7.2, 7.5) 

Rozsah : príprava, vyhlásenie a vyhodnotenie dvoch výziev na opatrenia stratégie CLLD 

územia MP-ČH v rámci zdrojov PRV 

a) opatrenie programu 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 

b) opatrenie programu PRV 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné 

využitie 

Obdobie: VI - X/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I, vlastné zdroje  
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6. Vyhlásenie a vyhodnotenie výzvy na implementáciu stratégie CLLD z IROP 

(opatrenie 5.1.1) 

Rozsah : príprava, vyhlásenie a vyhodnotenie Výzvy na opatrenie stratégie CLLD územia 

MP-ČH: 

- opatrenie programu IROP 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií  

Obdobie: V/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I, vlastné zdroje 

 

7. Realizácia konečných projektov v rámci implementácie stratégie CLLD  

Rozsah : podpis zmlúv a začatie realizácie konečných projektov,  

- implementácia (realizácia) projektov PRV (7.2, 7.5) 

Obdobie: X - XII/2019 

Zdroje financovania: zdroje CLLD (PRV a IROP), vlastné zdroje konečných prijímateľov a 

užívateľov 

 

8. Realizácia projektu „Propagácia a šírenie značky regionálny produkt“ 

Rozsah : realizácia schváleného projektu „Propagácia a šírenie značky regionálny produkt“, 

na podporu značky regionálny produkt Gemer - Malohont (schválená žiadosť o poskytnutie 

dotácie na podporu regionálneho rozvoja na rok 2019 z vlastných príjmov BBSK). 

Obdobie: XI - XII/2019 

Zdroje financovania: zdroje BBSK, vlastné zdroje  

 

9. Príprava a realizácia projektu „Bezpečné parkovanie pod hradom“ 

Rozsah : príprava a realizácia projektového zámeru „Bezpečné parkovanie pod hradom“; 

vypracovanie žiadosti na Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Gemer a následná realizácia 

v spolupráci s obcou Muráň. 

Obdobie: II - XII/2019 

Zdroje financovania: zdroje BBSK (OOCR)  

 

10. Fotosúťaž „MAS-ka v objektíve“ 

Rozsah : príprava a realizácia fotosúťaže „MAS-ka v objektíve“, v rámci územia MP-ČH, 

zameranú na dve kategórie (zábery z mobilných zariadení, alebo fotoaparátov) 

Obdobie: III - VII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie,, vlastné zdroje 

 

 

B. Propagácia, informovanosť a vzdelávanie: 
 

11. Redizajn loga (nové logo) Partnerstva MP-ČH 

Obdobie: priebežne do X/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I, vlastné zdroje 

 

12. Zriadenie novej web stránky Muránska planina – Čierny Hron  

Obdobie: priebežne do XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje 
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13. Informačná kampaň k implementácii stratégie CLLD 

Rozsah : Príprava a realizácia informačnej kampane k implementácii stratégie CLLD 

- zrealizovanie 2 informačných stretnutí, seminárov k jednotlivým vyhláseným výzvam - 1x 

PRV a 1x IROP (vzdelávanie) 

- vydanie informačného listu „Hlásky z MASky“, 4x ročne 

- informovanosť cez web stránky obcí a partnerstva, obecné noviny 

Obdobie: I - XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje 

 

14. Seminár – implementácia a manažment projektov financovaných z CLLD 

Rozsah : odborný seminár určený pre užívateľov podpory zo stratégie CLLD zo zdrojov 

IROP 

- manažment a postupy implementácie projektov CLLD najmä zo zdrojov IROP (5.1.1) 

Obdobie: V - VI/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje 

 

15. Propagácia obcí a územia na konferenciách a veľtrhoch 

Rozsah : Propagácia územia minimálne na 4 podujatiach konaných mimo územia MAS 

- Zabezpečí: Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s jednotlivými členmi najmä OZ Vydra, OZ 

T4, Zbojská, s.r.o. a iné. 

- Slovakiatour, Bánoš – Tradičná chuť,  Agrokomplex Nitra, Trenčín ....  

Postup: 

1. Člen dopredu požiada o príspevok na prezentáciu územia a Partnerstva 

2. Rada vždy rozhodne koľko ktorému členovi prispeje 

3. Po skončení podá člen krátku informáciu emailom a aspoň 2-3 fotky 

Všeobecná dohoda: 

Povinnosť člena, pokiaľ bude niekde prezentovať územie (aj bez finančnej podpory od 

Partnerstva), nahlásiť to emailom dopredu, aby sme mohli informovať aj verejnosť a aby 

sme mali prehľad a evidenciu, kde všade bolo územie prezentované a prípadne poskytnú 

materiály! 

Obdobie: I - XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje MAS, zdroje 

členov MAS 

 

16. Propagácia obcí a územia na akciách a podujatiach v území MAS 

Rozsah : Propagácia MAS a CLLD stratégie minimálne na 5 podujatiach konaných v území 

MAS 

- napr.: Dni mesta Tisovec, Michalské hody, Deň stromu, Haruľa Valaská, Deň MR MP, 

Muránske hradné hry, Otvorenie sezóny Vydrovská dolina a ČHZ, Jarmo, Zabíjačka ... 

Zabezpečí: priamo Partnerstvo MP-ČH, alebo v spolupráci s jednotlivými členmi najmä OZ 

Vydra, OZ T4, Pekný deň a iné. 

Postup: 

1. Člen dopredu požiada o príspevok na prezentáciu územia a Partnerstva 

2. Rada vždy rozhodne koľko ktorému členovi prispeje 

3. Po skončení podá člen krátku informáciu emailom a aspoň 2-3 fotky 

Všeobecná dohoda: 

Povinnosť člena, pokiaľ bude niekde prezentovať územie (aj bez finančnej podpory od 

Partnerstva), nahlásiť to emailom dopredu, aby sme mohli informovať aj verejnosť a aby 
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sme mali prehľad a evidenciu, kde všade bolo územie prezentované a prípadne poskytnú 

materiály! 

Obdobie: I  - XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje MAS, zdroje 

členov MAS 

 

17. Propagačné predmety MPČH  

Rozsah :  

- vybrané drobné propagačné predmety na základe rozhodnutia Rady (napr: prívesky, 

magnetky, nálepky, tričká, pexeso, keramika, .... apod.) 

Obdobie: do XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje 

 

18. Banery 

Rozsah : výroba banerov cca. 20 ks  

- 1 ks informácie o projektoch a MAS 

- 12 ks baner o území MPČH – do každého TIKu (6ks) a väčších zariadení CR (4ks) 

(Predná Hora, Hotel Drotár, Zerrenpach, Vrchár), pre kanceláriu MAS (2ks) 

-  6 ks banerov (2x3ks) o zaujímavostiach územia – 3 ks pre Vydru a 3 ks pre kanceláriu 

MAS  

Obdobie: do XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje 

 

19. Propagácia MAS v regionálnej tlači  

Rozsah : 2x 

Obdobie: I - XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje 

 

20. Zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2019“ 

Rozsah : zaslanie víťazných fotografií súťaže „MAS-ka v objektíve“ do národnej súťaže 

Obdobie: V - VII/2019 

Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje 

 

 

C. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca: 
 

21. Presadzovanie záujmov vidieka a územia MP-ČH na národnej úrovni 

Rozsah : Spolupráca s NSS MAS a partnermi v kraji, účasť na stretnutiach 

Termín I - XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje 

 

22. Stretnutia s MAS a VSP na úrovni kraja (VIP BB, NSRV, BBSK, OOCR) 

Rozsah : 5 stretnutí 

- rozvíjanie spolupráce 

- zavádzanie regionálnych značiek 

- presadzovanie regionálneho LEADRA 

Obdobie: I - XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje 
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23. Rozvíjanie  a rozširovanie spolupráce s domácimi partnermi  

Rozsah :  

- hľadanie partnerov na projekty spolupráce (najmä susediace MAS) 

- dohody s novými partnermi  

- príprava projektov spolupráce so súčasnými partnermi MAS Malohont, MAS Podpoľanie 

Obdobie: priebežne 2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje 

 

24. Hľadanie ďalších možných partnerov v zahraničí na vzájomnú spoluprácu pri 

projektoch spolupráce 

Rozsah : príprava a vyhľadávanie partnerov (napr. Maďarsko, Srbsko, Rumunsko), príprava 

projektov spolupráce 

Obdobie: priebežne 2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje 

 

25. Zintenzívnenie vzájomnej spolupráce so súčasnými zahraničnými partnermi  

Rozsah: aktualizácia zmlúv o spolupráci, plánovanie spoločných projektov, príprava 

projektov spolupráce 

Obdobie: priebežne 2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje 

 

 

D. Chod organizácie 
 

26. Činnosť orgánov MAS 

Rozsah : 5 zasadaní Rady Partnerstva , 1 zasadanie Valného zhromaždenia 

Obdobie: I - XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje 

 

27. Činnosť kancelárie MAS 

Rozsah:  

- zabezpečovanie bežného chodu organizácie (komunikácia, účtovanie, evidencia, 

organizačné zabezpečenie, manažment, obstarávania...) 

- plnenie a zabezpečovanie stanovených úloh podľa plánu činnosti 

- zabezpečenie procesov implementácie a monitorovania CLLD stratégie  

- spracovanie a predkladanie ŽoP 

- poradenstvo pre žiadateľov, prijímateľov a užívateľov 

Obdobie: I - XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje 

 

28. Dokončenie vybavenosti kancelárie MAS 

Rozsah: zabezpečenie zvyšného vybavenia kancelárie MAS podľa projektu Chod MAS I 

Obdobie: I - III/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I, vlastné zdroje 

 

29. Zabezpečenie potrebných legislatívnych opatrení kancelárie MAS  
Rozsah: zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby a bezpečnosti práce 
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- výber, podpis zmluvy a realizácia formou dodávateľskej služby 

Obdobie: V - XII/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje 

 

30. Vypracovanie Žiadosti na Chod MAS II.  
Rozsah: Spracovanie novej ŽoNFP do výzvy na Chod MAS II. (IROP) 

Obdobie: IX - XI/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I , vlastné zdroje  

 

31. Podpis zmlúv o NFP k implementácii CLLD   
Rozsah: zabezpečenie podpisu zmlúv o NFP na projekty Animácie a implementácie IROP 

Obdobie: I - V/2019 

Zdroje financovania: projekt Chod MAS I , vlastné zdroje  

 

32. Využitie iných foriem podpory Partnerstva MP-ČH  
Rozsah: Spracovanie žiadosti podľa §51 zákona o službách zamestnanosti - dobrovoľnícka 

práca uchádzačov o zamestnanie a využitie práce dobrovoľníčky v oblasti prípravy grafických 

návrhov 

Obdobie: I - VI/2019 

Zdroje financovania: projekt UPSVaR, vlastné zdroje  

 

 

 

 

Schválené v Tisovci časť Zbojská, dňa 28.03.2019 


