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Plán činnosti na rok 2018 
schválený na VZ Partnerstva MP-ČH 4.4.2018 

 

 

Oblasti činnosti: 

A. Podpora rozvojových aktivít v území 

B. Propagácia a informovanosť 

C. Medzinárodná a regionálna 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: VI÷XII 2018 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva 

 

2. Uchádzanie sa o získanie podpory na Animácie 

Rozsah: Spracovanie novej ŽoNFP do výzvy na Animácie (PRV) 

Obdobie: II÷IV/2018 

Zdroje financovania: (Chod MAS) 

 

3. Uchádzanie sa o získanie podpory na ciele IROP 5.1 

Rozsah: Spracovanie novej ŽoNFP do výzvy na ciele 5.1. IROP 

Obdobie: VI/2018 

Zdroje financovania: (Chod MAS) 

 

4. Uchádzanie sa o získanie podpory na projekty spolupráce 

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

Obdobie: do XII/2018 

Zdroje financovania: (Chod MAS) 

 

5. Realizácia projektu - „Recepty územia MPČH“ 

Rozsah : spracovanie príprava a zber podkladov 

Obdobie: V÷XII/2018 

Zdroje financovania: PRV (Animácie), vlastné zdroje 

 

6. Vyhlásenie 1.výzvy stratégie CLLD 

Rozsah : príprava a vyhlásenie Výzvy na opatrenie stratégie CLLD územia MP-ČH „3.1 

Budovanie a rekonštrukcia malej infraštruktúry v obciach“ (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) 

Obdobie: VI÷VII/2018 

Zdroje financovania: zdroje PRV (Chod MAS) 

7. Vyhlásenie 2.výzvy stratégie CLLD 
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Rozsah : príprava a vyhlásenie Výzvy na opatrení stratégie CLLD územia MP-ČH: 

- „1.1 Budovanie a rekonštrukcia ubytovacích zariadení, rekreačných a relaxačných 

činností.“  

- „4.1 Podpora služieb pre deti, seniorov a osoby so zníženou schopnosťou pohybu.“  

(opatrenie programu PRV 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností) 

Obdobie: VIII÷IX/2018 

Zdroje financovania: zdroje PRV (Chod MAS) 

 

8. Príprava vyhlásenia 3.výzvy stratégie CLLD 

Rozsah : príprava a vyhlásenie Výzvy na opatrenie stratégie CLLD územia MP-ČH „3.2 

Rozvoj základných služieb pre obyvateľov“ (opatrenie programu PRV 7.4 - Podpora na 

investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry) 

Obdobie: XI÷XII/2018 

Zdroje financovania: zdroje PRV (Chod MAS) 

 

 

B. Propagácia a informovanosť: 
 

9. Komplexná rekonštrukcia web stránky Muránska planina – Čierny Hron a jej 

údržba 

Obdobie: priebežne do XII/2018 

Zdroje financovania: PRV (Animácie), vlastné zdroje partnerstva 

 

10. Interaktívna mapa územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a jej 

inštalácia na webovej stránke. 

Obdobie: priebežne do XII/2018 

Zdroje financovania: PRV (Animácie) 

 

11. Informačná kampaň k stratégii CLLD 

Rozsah : Príprava a realizácia informačnej kampane k implementácii stratégie CLLD 

- zrealizovanie 3 informačných stretnutí, seminárov k jednotlivým vyhláseným výzvam 

- vydanie informačného bulletinu 1 číslo 300 ks 

- prezentácia na vybraných podujatiach formou (banerov, buletinov, prezentačných 

materiálov a osobných informácií a prezentácií) 

- informovanosť cez web stránky obcí a partnerstva, obecné noviny 

Obdobie: V.÷XII/2018 

Zdroje financovania: PRV (Animácie) 

 

12. Propagácia obcí a územia na akciách, podujatiach a konferenciách a veľtrhoch 

Rozsah : 

- Propagácia územia minimálne na 3-och podujatiach 

Termín: I.÷XII/2018 

Zabezpečí: Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s jednotlivými členmi najmä OZ Vydra, OZ T4, 

Zbojská, s.r.o. a iné. 

Zdroje financovania: PRV (Animácie), vlastné zdroje partnerstva, zdroje členov 

Postup: 
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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! 

 

 

13. Prezentácia Partnerstva MP-ČH – remeslá a tradičné jedlá – Tradičná chuť jesene 

Rozsah: príprava a prezentácia na podujatí v Banskej Bystrici, zapojenie 

remeselníkov a miestnej kuchyne 

Obdobie: IX÷X 2018 

Zdroje financovania:  PRV (Animácie) vlastné zdroje 

 

14. Kalendár 2019-2020 Sakrálne stavby územia 

Rozsah: spolupráca pri príprave a vydaní a odbyte kalendára 

Termín: III.÷XII/2018 

Zabezpečí: Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s SOŠ Tisovec 

 

15. Propagačné predmety MPČH 

Rozsah : 

- informačné tabule kancelárie partnerstva 2ks 

- rolovacie banery so stojanom 5 ks (1ks všeobecný poskytnúť Zbojská s.r.o.) 

- nálepky s logom na označenie materiálov 500 ks 

Obdobie: V÷X/2018 

Zdroje financovania: PRV (Animácie) 

 

16. Propagácia MAS v regionálnej tlači  

Rozsah : 2x 

Obdobie: I÷XII/2018 

Zdroje financovania: (Animácie) 

 

17. Plán podujatí v území na 2018 

Rozsah :  elektronická verzia na webe 
Obdobie: priebežne 

Zdroje financovania: PRV (Animácie), vlastné zdroje partnerstva 

 

 

C. Medzinárodná a regionálna spolupráca: 
 

18. 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/2018 

Zdroje financovania: vlastné zdroje + Chod MAS 

 

19. Stretnutia s MAS a VSP na úrovni kraja (VIP BB, NSRV a BBSK) 
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Rozsah : 3 stretnutia 

Obdobie: I÷XII/2018 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva + Chod MAS 

 

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

projektoch spolupráce 

Rozsah : príprava a vyhľadávanie partnerov 

Obdobie: I÷XII/2018 

Zdroje financovania: PRV (Animácie), vlastné zdroje partnerstva 

 

21. Zintezívnenie vzájomnej spolupráce so súčasnými zahraničnými partnermi  

Rozsah : aktualizácia zmlúv o spolupráci, plánovanie spoločných projektov 

Obdobie: V÷XII/2018 

Zdroje financovania: IROP (Chod MAS), vlastné zdroje partnerstva 

 

 

D. Chod organizácie 
 

22. Zasadania Rady a VZ 

Rozsah : 5 zasadaní + 1 VZ 

Obdobie: I÷XII/2018 

Zdroje financovania: IROP (Chod MAS), vlastné zdroje partnerstva 

 

23. Zriadenie kancelárie MAS 

Rozsah:  

- prenájom priestorov novej kancelárie MAS 

- personálne obsadenie 

- vybavenie technikou a zariadením 

- zabezpečenie komunikačného napojenia (tel. internet ...) 

Obdobie: I÷VI/2018 

Zdroje financovania: IROP (Chod MAS) 

 

24. Činnosť kancelárie MAS 

Rozsah:  

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

organizačné zabezpečenie, manažment, obstarávania...) 

- plnenie a zabezpečovanie stanovených úloh podľa plánu činnosti 

- spracovanie interných smerníc 

- zabezpečenie implementácie a monitorovania CLLD stratégie  

Obdobie: I÷XII/2018 

Zdroje financovania: IROP (Chod MAS) 

 

 

Schválené v Muráni, dňa 4.4.2018 


