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Plán aktivít na rok 2007 
 
 
 
Ciele : 
 
A. Zriadenie inštitucionálnej a organizačnej štruktúry MAS Muránska planina. 
B. Príprava MAS Muránska planina na implementáciu vlastnej integrovanej stratégie. 
C. Sformovanie územia MAS Muránska planina. 
D. Doplnenie integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Muránska planina. 

 
 
Aktivity : 
 
Cieľ A: Zriadenie inštitucionálnej a organizačnej štruktúry MAS Muránska planina. 
V tomto cieli chceme zabezpečiť  pripravenosť  základných personálnych, materiálnych a technických 
podmienok na úspešné presadenie našej MAS sa získaní prostriedkov v programe LEADER a ostatných 
vnútorných a vonkajších zdrojov na realizáciu integrovanej stratégie, Pokračovanie aktivity, najmä 
budovanie profesionálneho personálneho zabezpečenia činnosti partnerstva MAS plánujeme v priebehu 
celého roku 2008.   
 

1. Konštituovanie a inštitucionalizácia partnerstva MAS,       I – V / 2007 

a.) Vytvorenie pracovnej skupiny          
b.) Výber formy organizácie, príprava základných dokumentov, oslovenie partnerov,  
c.) Schválenie členstva a stratégie v obciach Mikroregiónu Muránska planina 
d.) Zakladajúce stretnutie partnerov 
e.) Získavanie nových členov partnerstva MAS     

 
2. Zabezpečenie činnosti partnerstva MAS       V – XII / 2007 

 
a.) Vytvorenie riadiacich orgánov partnerstva MAS (rada, predseda, kontrolný orgán..)

          
b.) Vybudovanie výkonných orgánov partnerstva MAS – I. etapa  

- výber a zahájenie práce Výkonného manažéra, 
- výber a vyškolenie ostatných členov manažérskeho tímu, 
- výber a vyškolenie členov Výberovej komisie, 
- vytvorenie programového výboru na doplnenie stratégie  

 
c.) Vytvorenie kancelárie partnerstva MAS Muránska planina   

- personálne zabezpečenie činnosti – Výkonný manažér, 
- materiálne a technické vybavenie kancelária, 
- pripojenie kancelárie ku komunikačným a informačným sieťam 
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Cieľ B: Príprava MAS Muránska planina na implementáciu vlastnej integrovanej stratégie.  
V tomto cieli chceme zabezpečiť  pripravenosť vlastných  odborných kapacít na zvládnutie implementácie 
našej  integrovanej stratégie, ale aj ďalšie posilnenie MAS, získanie ďalších členov. Zároveň chceme 
zrealizovať také propagačné aktivity, ktoré by nám napomohli sa zviditeľniť na miestnej, regionálnej, 
národnej a medzinárodnej úrovni, tak, aby sme zvýšili šancu na úspech našej MAS v získaní prostriedkov 
z programu LEADER 
 

1. Získanie skúseností s procesmi implementácie stratégie      I – XII 2007 
 

a.) Zorganizovanie medzinárodnej konferencie na výmenu skúseností činností MAS 
a prípravu na obdobie 2007-2013. 

b.) Účasť zástupcov partnerstva MAS Muránska planina na zahraničných seminároch 
a konferenciách k programu LEADER – min 3 akcie. 

c.) Výjazdová návšteva členov partnerstva MAS Muránska planina v iných MAS (SK, 
CZ, PL, HU) 
 

2. Realizácia vlastnej Mikrograntingovej výzvy     VII – XII / 2007 
 

a.) Príprava podmienok výzvy na základe priorít stratégie v nadväznosti na 
mikgrogranting Mikroregiónu Muránska planina 

b.) Vyhlásenie výzvy a vyhodnotenie projektov 
c.) Realizácia projektov a ich monitoring 

 
3. Zabezpečenie informovanosti a propagácia partnerstva MAS   VII – XII / 2007 

 
a.) Aktualizované vedenie web stránky 
b.) Zorganizovanie verejných – informačných a motivačných stretnutí v obciach MAS 

– 7 stretnutí  
c.) Zorganizovanie spoločných informačných seminárov pre MAS – 2 semináre 
d.) Vydávanie informačného štvrťročného bulletinu – 2 čísla  
e.) Vydanie propagačno–informačného materiálu o partnerstva MAS a o programe 

LEADER 
f.) Zabezpečovanie informačného servisu členom partnerstva 

 
 
Cieľ C : Sformovanie územia MAS Muránska planina 
V tomto cieli dávame priestor ďalším obciam, pokiaľ majú záujem o vstup do partnerstva MAS, čím by sa 
zároveň posilnili vlastné zdroje územia a zároveň sa zvýšila konkurencieschopnosť MAS v procese 
získavania externých zdrojov. Dokončenie aktivity plánujeme v priebehu I. kvartálu roku 2008 
 

1. Rozšírenie územia MAS Muránska planina o ďalšie obce – I etapa IV – XII / 2007 
 

a.) Oslovenie a zistenie záujmu ďalších obcí o zapojenie sa do činnosti partnerstva 
MAS  

b.) Stanovenie podmienok na vstup obcí do partnerstva MS 
c.) Podpis dohody s novými obcami o príprave na vstupe do partnerstva MAS 
d.) Príprava územia nových obcí na vstup do partnerstva MAS 
e.) Zabezpečenie dohľadu – technickej asistencie nad prípravou nových území 

minimálne 3x v každej obci 
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Cieľ D: Doplnenie integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Muránska planina 
Posledným cieľom v roku 2007 plánujeme zabezpečiť kontinuálnu prácu na doplňovaní a aktualizácii 
Integrovanej stratégie. Ťažisko tejto aktivity bude v prvej polovici roku 2008, kedy sa musí spracovať do 
výslednej podoby podľa podmienok MP SR a zároveň aj zapracovaním údajov obcí, ktoré vstúpia do 
partnerstva MAS začiatkom roku 2008. 
 

1. Postupná aktualizácia integrovanej stratégie MAS  – I etapa  IV – XII / 2007 
 

a.) Aktualizácia na základe podmienok MP SR pre Os 4 PRV 
b.) Aktualizácia na základe výstupov z obcí, ktoré vstúpia  ako noví členovia do 

partnerstva MAS. 
 
 
 


