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

UZNESENIA
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH
dňa 03.05.2016

č.1.

Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje
zapisovateľ: I. Pašmík
overovatelia zápisnice: K. Pindiaková, R. Buchta.

č.2.

Rada berie na vedomie stav plnenia úloh.

č.3.

Rada berie na vedomie stav ŽoNFP - Prípravná podpora (19.1.).

č.4.

Rada schvaľuje zaslanie žiadosti podľa infozákona ohľadne stavu výzvy číslo
4/PRV/2015.
Zodpovední: I.Pašmík, I.Milecová
Termín: do 10.5.2016

č.5.

Rada berie na vedomie stav ŽoNFP - projektový zámer CLLD stratégia a Štatút MAS
(19.2.).

č.6.

Rada schvaľuje podmienky, časový harmonogram a vyhlásenie výzvy Grantového
programu Partnerstva na rok 2016 pod číslom GP-P MPCH-2016/9/1.

č.7.

Rada zriaďuje Výberovú komisiu pre Grantovú výzvu číslo GP-P MPCH-2016/9/1.

č.8.

Rada volí členov Výberovej komisie pre Grantovú výzvu číslo GP-P MPCH-2016/9/1.
- Mgr. Róbert Hlaváčik
- Katarína Pindiaková
- Janka Rončáková
- Mgr. Adriana Hrivňáková
- zástupca obce Valaská

č.9.

Rada poveruje predsedníčku oslovením obce Valaská o určenie svojho zástupcu za
člena Výberovej komisie.
Termín: do 13.5.2016
Zodpovedná: I. Milecová

č.10. Rada v súlade s článkom 14 Organizačného poriadku poveruje predsedníčku
menovaním členov Výberovej komisie.
Termín: do16.5.2016
Zodpovedná: I. Milecová
kontakt: 0918–118 034, 0918–118 041,
partnerstvompch@gmail.com, www.muranskaplanina.com

č.11. Rada poveruje členov Výberovej komisie zvolením predsedu zo svojich členov
a prípravou znenia výzvy pre rok 2016
Termín: 8.6.2016
Zodpovední: členovia hodnotiacej komisie
č.12. Rada schvaľuje termín Valného zhromaždenia na 9. júna 2016.
č.13. Rada schvaľuje náklady na občerstvenie na Valnom zhromaždení do výšky 100,- €.
č.14. Rada poveruje predsedníčku dojednaním miesta konania Valného zhromaždenia
v niektorej z obcí Valaská, Hronec, Čierny Balog.
Termín: do16.5.2016
Zodpovedná: I. Milecová
č.15. Rada poveruje manažéra spracovaním návrhu Plánu činnosti a Rozpočtu na rok 2016
a jeho odoslaním na pripomienkovanie členom Rady.
Termín: do30.5.2016
Zodpovedný: I. Pašmík
č.16. Rada berie na vedomie informáciu o Valnom zhromaždení ViP BB a poveruje
predsedníčku úhradou členských poplatkov ViP BB.
Zodpovedná: I. Milecová
Termín: do 25.5.2016
č.17. Rada poveruje predsedníčku požiadaním o predĺženie termínu vrátenia pôžičky od
Mikroregiónu Muránska planina do doby schválenia a preplatenia oprávnených
nákladov zo ŽoNFP vo výzve 4/PRV/2015.
Zodpovedná: I. Milecová
Termín: do 20.5.2016
č.18. Rada berie na vedomie informácie o publicite ohľadne programu LEADER/CLLD
a PRV.
č.19. Rada schvaľuje úhradu členských poplatkov do Národnej siete slovenských MAS za
roky 2015 a 2016.
č.20. Rada poveruje predsedníčku uhradením členských poplatkov do Národnej siete
slovenských MAS za roky 2015 a 2016 v celkovej výške 200,- €.
Termín: do30.5.2016
Zodpovedná: I. Milecová

V Tisovci, 03.05.2016
..............................................
Mgr. Irena Milecová
predsedníčka Rady MP-ČH

kontakt: 0918–118 034, 0918–118 041,
partnerstvompch@gmail.com, www.muranskaplanina.com

