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

UZNESENIA
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH
dňa 03.11.2016

č.1.

Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje
zapisovateľa: I. Pašmík
overovateľov zápisnice: M. Heretová, R. Hlaváčik

č.2.

Rada neschvaľuje podpis zmluvy o dotácii od predsedu BBSK na projekt „Tradičné
chute Muránskej planiny a Čierneho Hrona“

č.3.

Rada poveruje predsedníčku vrátením zmluvy o dotácii na projekt „Tradičné chute
Muránskej planiny a Čierneho Hrona“ z dôvodu krátkosti času na realizáciu
Zodpovedná: I.Milecová
Termín: do 11.11.2016

č.4.

Rada schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu od poslancov BBSK na projekt „Ako chutí
Muránska planina a Čierny Hron“

č.5.

Rada poveruje manažéra a predsedníčku spracovaním a odoslaním žiadosti o dotáciu
od poslancov BBSK na projekt „Ako chutí Muránska planina a Čierny Hron“
Zodpovední: I.Milecová, I. Pašmík
Termín: do 30.11.2016

č.6.

Rada poveruje svojich členov a členov Partnerstva MP-ČH zaslaním zoznamu
miestnych receptov do projektu „Ako chutí Muránska planina a Čierny Hron“
Zodpovední: členovia Rady a Partnerstva MP-ČH
Termín: do ukončenia

č.7.

Rada berie na vedomie informáciu o stave realizácie projektov Grantovej výzvy 2016

č.8.

Rada berie na vedomie informáciu o stave realizácie kalendára 2017/2018

č.9.

Rada odporúča zaradenie výtvarných umelcov do kalendára iba v prípade nedostatku
podkladov tradičných remesiel

č.10. Rada odporúča hlavný názov kalendára „Muránska planina – Čierny Hron 2017/2018“
č.11. Rada berie na vedomie informáciu o
Horehronie“.

príprava značky „Regionálny produkt
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č.12. Rada súhlasí so zapojením sa do procesu predprípravy značky „Regionálny produkt
Horehronie a poveruje predsedníčku a manažéra zastupovaním Partnerstva MP-ČH na
rokovaniach.
č.13. Rada berie na vedomie informáciu o stave zúčtovania ŽoNFP - Opatrenie 19.1.
č.14. Rada schvaľuje podanie žiadosti o NFP do výzvy 20/PRV/2016
č.15. Rada poveruje manažéra prípravou návrhu úpravy rozpočtu stratégie CLLD v súlade
s podmienkami výzvy 20/PRV/2016 a odoslať členom pracovnej skupiny
Zodpovedný: I. Pašmík
Termín: do 11.11.2016
č.16. Rada poveruje predsedníčku zabezpečením povinných príloh s podmienkami výzvy
20/PRV/2016
Zodpovedná: I. Milecová
Termín: do 30.11.2016

V Michalovej, 03.11.2016
..............................................
Mgr. Irena Milecová
predsedníčka Rady MP-ČH
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