PARTNERSTVO
MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com

UZNESENIA
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH
dňa 11.08.2010
č.1.

Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje za zapisovateľa I.Pašmíka, za
overovateľov zápisnice Z.Sitarčíkovú a G.Giertla

č.2.

Trvá plnenie Uznesenia Rady č.11 zo 6.8.2010: „Rada ukladá manažérovi získanie
elektronických verzií vydaní informačných bulletinov Partnerstva.“
Zodpovedný: I.Pašmík; Termín: do najbližšieho zasadania Rady

č.3.

Trvá plnenie Uznesenia č.11. z VZ 12.5.2010 - vymáhať pohľadávky z minulých rokov.
Zodpovedná: I.Milecová; Termín: priebežne

č.4.

Ukladá I.Pašmíkovi spracovať a rozposlať ponuku služieb pre samosprávy v súlade
s plánom činnosti.
Zodpovedný: I.Pašmík; Termín: do 31.08.2010

č.5.

Schvaľuje v prípade dostatku finančných prostriedkov vydanie 1 čísla Infobulletinu
zameraného na prezentáciu zrealizovaných a podporených projektov.
Zodpovedný: Rada; Termín: priebežne

č.6.

Rada berie na vedomie správu o činnosti a čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2010.
Predložila: I.Milecová

č.7.

Rada berie na vedomie informáciu o priebehu účasti Partnestva na Výstave cestovného
ruchu v Tisovci.
Predložila: I.Milecová

č.8.

Rada berie na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch hodnotenia grantovej
výzvy Mikroregiónu Muránska planina 2010.
Predložila: I.Milecová

č.9.

Rada schvaľuje výsledky hodnotenia komisie pre Grantovú výzvu Partnerstva
“Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH 2010“
Predložil: G.Giertl

č.10. Rada ukladá spracovanie návrhu Zmlúv s úspešnými žiadateľmi Grantovej výzvy
Partnerstva
Zodpovedný: G.Giertl; Termín: do 20.08.2010

č.11. Rada schvaľuje I.Pašmíka na pozícii manažéra partnerstva za doteraz platných
podmienok.
č.12. Rada schvaľuje výšku odmeny sa administratívne práce pre I.Milecovú vo výške 170,EUR/mesačne
č.13. Rada berie na vedomie informáciu o podporenom projekte obce Čierny Balog na
vybudovanie spoločného klastra CR.
Predložil: I.Pašmík
č.14. Rada schvaľuje účasť 5 členov Partnerstva na exkurzii do Estónska a podporu ich
účasti vo výške 69,- EUR/účastníka
č.15. Rada ukladá zaslanie prihlášky na exkurziu do Estónska
Zodpovedná: I.Milecová; Termín: do 20.08.2010
č.16. Rada schvaľuje uhradenie celej výšky nákladov (169,- EUR/účastníka) na exkurziu do
Estónska z účtu Partnerstva.
Zodpovedná: I.Milecová; Termín: do 20.08.2010
č.17. Rada ukladá uhradenie spolufinancovania 100,- EUR/účastníka exkurzie do Estónska
na účet Partnerstva
Zodpovední: účastníci exkurzie; Termín: do 31.08.2010
č.18. Rada ukladá zaslanie podrobnej informácie o výzve Vyšegrádskych fondov.
Zodpovedný: I.Pašmík; Termín: do 20.08.2010
č.19. Rada ukladá emailové prerokovanie zapojenia sa do výzvy Vyšegrádskych fondov.
Zodpovední: členovia Rady; Termín: do 27.08.2010
č.20. Rada zrealizovanie školenia záujemcov z členov Partnerstva na redakciu web stránky.
Zodpovedný: I.Pašmík; Termín: do nasledujúceho zasadnutia Rady

V Tisovci, 11.08.2010
..............................................
Mgr. Irena Milecová
predsedníčka Rady MP-ČH

kontakt: 0918–118 034, 0918–118 041,

kancelariampch@gmail.com, www.muranskaplanina.com

