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

VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI PARTNERSTVA
MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON
ZA ROK 2016
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (ďalej len "Partnerstvo MP-ČH"), tvorí súvislé
územie 14 obcí, patriacich do 3 okresov Banskobystrického samosprávneho kraja (Brezno,
Rimavská Sobota a Revúca). Celková hustota obyvateľstva je 33,6 obyvateľa/km2, čo predstavuje
k 31.12.2014 počet 21 177 obyvateľov, na celkovej rozlohe územia Partnerstva MP-ČH 630,23
km2.
Všetky obce vstúpili do Partnerstva MP-ČH dobrovoľne, po vzájomnej dohode a na základe
požiadaviek občanov tlmočených prostredníctvom obecných zastupiteľstiev. Svoje rozhodnutie
potvrdili schváleným uznesením, záväznou prihláškou a splnením požiadaviek v zmysle Stanov
občianskeho združenia Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron.
Občianske združenie Partnerstvo MP – ČH sa riadilo počas predchádzajúceho roka 2016
prijatými stanovami a ostatnými schválenými dokumentmi – Plánom činnosti Partnerstva MP-ČH
a schváleným rozpočtom, organizačným poriadkom a internými smernicami. Platným pre našu
činnosť ostáva Základný rozvojový dokument - Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva
Muránska planina – Čierny Hron. Najdôležitejšou činnosťou a aktivitami sa v roku 2016 sa pre nás
prioritne stali:
 Spracúvanie doplnení k Prípravnej podpore ŽoNFP -19.1,doplnenie projektového zámeru
ŽoNFP – 19.2, Projektový zámer CLLD stratégia a spracovanie Žiadosti o schválenie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS.
 Zrealizovanie vlastného VIII. Ročníka grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MPČH“ z vlastných zdrojov.
Členská základňa Partnerstva MP-ČH je zložená zo zástupcov verejného, súkromného a
občianskeho sektora. Členstvo bolo a je vždy otvorené pre akúkoľvek fyzickú, alebo právnickú
osobu, ktorá má trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo, alebo prevádzku na území Partnerstva
MP-ČH a súhlasí s cieľmi, stanovami a stratégiou rozvoja Partnerstva MP-ČH. Noví členovia sú
prijímaní na základe prihlášky a následným procesom schvaľovania v Rade Partnerstva MP-ČH.
V súčasnosti eviduje Partnerstvo MP-ČH 45 členov.
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Zloženie členskej základne podľa sektorov

46,7%

37,8%
Verejný sektor
Súkromný sektor
Občiansky sektor

15,6%





Verejný sektor (37,8% členskej základne), zastúpený všetkými 14 obcami partnerského územia
ako aj školami a domovom dôchodcov a sociálnych služieb (zastúpené územie 100%).
Súkromný sektor (15,6% členskej základne), v súčasnosti zastúpený v štyroch obciach
(zastúpené územie 28%).
Občiansky sektor (46,7% členskej základne), zastúpený v ôsmych obciach (zastúpené územie
57%).

Zloženie členskej základne podľa typu subjektu
obec

33,3%

13,3%
31,1%

8,9%

6,7%

2,2% 4,4%

škola
domov dôchodcov a
sociálnych služieb
právnické osoba podnikateľ
fyzická osoba podnikateľ
mimovládna organizácia
a cirkev

Rada Partnerstva MP-ČH pracovala počas roka 2016 v počte 9 členov v zložení:
Za verejný sektor: (1) Irena Milecová, mesto Tisovec; (2) Róbert Hlaváčik, obec Čierny Balog;
(3) Terézia Tisovčíková, Obec Michalová, (4) Marek Nosko, obec Muránska Dlhá Lúka,
Za súkromný a občiansky sektor: (5) Róbert Buchta, TO KOS; (6) Michaela Heretová, OZ
Vydra; (7) Beáta Vetráková, OZ T4; (8) Ondrej Galko, SZČO; (9) Katarína Pindiaková,OZ Polhora
kultúrne a telovýchovné združenie.
Revízna komisia: (1) Janka Rončáková, FO; (2) Ľubomíra Pančíková, Komunitné centrum, n.o.;
(3) Katarína Mešková, OZ Zbojská.
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Na minuloročnom Valnom zhromaždení 9.6.2016 vo Valaskej bol schválený návrh na členské
príspevky pre obce v čiastke 0,40 € na obyvateľa, ostatné členské ostalo v pôvodných sumách.
Všetky obce ho uhradili v r. 2016 načas - členské od obcí tvorí väčšinovú časť nášho rozpočtu. Na
členskom bolo spolu za r. 2016 odovzdané 8764,56 €. Členské príspevky k 31.12.2016 nemali
uhradené 12 členovia spolu v sume 220,00 €. Finančné prostriedky, ktoré združujeme na účte
v Prima banke – pobočka Brezno, sú využívané v súlade so schváleným rozpočtom Valného
zhromaždenia.
Partnerstvo MP- ČH je naďalej riadnym členom v organizáciách, ktoré napomáhajú regionálnej
a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader, t.jViP BB, Národná sieť rozvoja vidieka a Národná
sieť slovenských MAS a naši zástupcovia sa zúčastňujú spoločných stretnutí a podujatí. Máme
zastúpenie v Regionálnej Rade ViP BB (I. Milecová, I.Pašmík), v Predsedníctve NSS MAS
(I.Pašmík) a v Rade pre značenie regionálnych produktov BBSK (I.Pašmík).V roku 2016
spolupráca so zahraničnými partnermi zČR bola iba formálna a to mailom alebo telefonicky.
Stretnutie s partnermi z Poľska sa uskutočnilo na Zbojníckom dvore v sedle Zbojská dňa 3.12.2016
počas 8. ročníka nadregionálnych majstrovstiev v zabíjačke, kde naši partneri z Turystycnej
Podkovy postavili do súťaže aj vlastné družstvo. Na stretnutí sa zúčastnili aj noví potencionálni
partneri z Rumunska, ktorí prejavili záujem o spoluprácu. Zatiaľ sa na ďalšej spolupráci s partnermi
s Rumunska nedohodlo.
Sídlo kancelárie Partnerstva MP-ČH ostáva v prenajatých priestoroch Mestského kultúrneho
strediska v Tisovci na ul. Jesenského.
Rada Partnerstva MP- ČH zasadala v roku 2014 celkovo 4 krát a podľa pracovných možností sa
jej zúčastňovali členovia osobne. Mimo zasadnutí členovia komunikovali o pracovných aktivitách
mailom a telefonicky. Pravidelne sa zasadnutí zúčastňovali manažér Igor Pašmík
a predsedníčka Revíznej komisie JankaRončáková. Rozhodovania Valného zhromaždenia sa konali
v roku 2016 celkovo 3 krát – z toho 2x prebehlo hlasovanie VZ Per rollam t.j. i- mailovou
komunikáciou, dôvodom bolo doplnenie a schválenie nových stanov(10.2.2016) a schvaľovanie
Dodatku stratégie CLLD v súlade s podmienkami výzvy (24.11.2016)
Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP- ČH v roku 2016
Dátum
Miesto
konania
Účasť členov

23.2.

3.5.

Tisovec

Pohronská Polhora

7

6

12.9.
Muránska
Dlhá Lúka
6

3.11.
Michalová
7

Valné zhromaždenia v roku 2016
Dátum
Miesto konania
Účasť členov v %

10.2.2016

9.6.2016

24.11.2016

Per rollamzmena

Valaská

Per rollamDodatok 1

74,42%

53,33%

stanov

62,22 %
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Počas uplynulého roka pracovala aj hodnotiaca komisia pre grantový program Partnerstva
v zložení: K. Pindiaková, R. Hlaváčik, P. Minárik, A. Hrivňáková a predsedníčka komisie J.
Rončáková. Komisia pripravila VIII. ročník grantového programu pre členov Partnerstva MP-ČH
pod názvom „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina- Čierny Hron“, ktorá bola vyhlásená
15.06.2016 termín prijímania žiadostí bol od 16.6.2016 do 30.06.2016. Následne v mesiaci júl boli
projekty vyhodnotené, bol zrealizovaný podpis zmlúv a zaslané platby na účty žiadateľov grantov
vo výške 75% celkovej poskytnutej sumy pri začatí realizácie projektov. Zvyšok sumy 25 % bolo
uhradených žiadateľom po ukončení, vyúčtovaní a kontrole zrealizovaných projektov v mesiaci
december 2015. Na grantový program bolo vyčlenených z rozpočtu 5000,00 €. Podpora grantových
programov je každoročne v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Partnerstva Muránska
planina – Čierny Hron na r.2009/2015 a jej dôležitou súčasťou sú spolufinancovanie a
dobrovoľnícka práca. Počas prípravy, realizácie a vyúčtovania projektov bolo poskytované
realizátorom projektov bezplatné poradenstvo.
Celkovo grantová komisia prerozdelila pre 9 úspešných žiadateľov z celého územia finančné
prostriedky vo výške 4.330,00 €. Pri realizácii projektov sa naakumulovala celková hodnota
projektov na čiastku 12.478,00 €. Nepodarilo sa zrealizovať jeden projekt - v obci Pohronská
Polhora, ktorá odstúpila od realizácie zmluvy z časových dôvodov a finančné prostriedky vrátila na
účet Partnerstva MP-ČH. Využité finančné prostriedky sú prostriedkom na zviditeľňovanie regiónu
a napomáhajú .
Zrealizované projekty z Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2016
P.č.

Žiadateľ

Názov projektu a popis
projektu

Suma
poskytnutá
z Partnerstva
(v €)

Celková
hodnota
projektu
(v €)

Pekné privítanie pre
návštevníkov obce Michalová
1.

2.

3.

Obec Michalová

Obec
Čierny Balog

Obec Pohronská
Polhora

Uvítacie tabule na vstupe a výstupe z
obce Michalová a oprava existujúcich
autobusových zastávok (lavičky, strechy a
smetné koše).

Obnova prvkovdrobnej
architektúry, národnej
kultúrnej pamiatky a vojnových
pamätníkov v centre

400,00

1350,00

600,00

1260,00

Vrátené späť
585,00

0,00

Obnova vojnových pamätníkov v obci
Čierny Balog a výstavba prestrešenia
vstupu do obecného úraduštýlovým
dreveným prístreškom.

Bulletin o kultúrnej pamiatke
Starý cintorín a propagačný panel
/nezrealizované/
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4.

5.

Obec Muránska
Lehota

Obec Lom nad
Rimavicou

Nahrávka súboru ľudových
piesní spevokolu „Ľahota“ na
CD nosič
Spevácky súbor „Lahota“ takmer
po trojročnej úspešnej spolupráci svojich
členov nahral vybrané piesne zo svojho
repertoáru na CD nosič. Nahrávka slúži
na prezentáciu obce aj nášho regiónu.

550,00

1050,00

400,00

728,00

400,00

750,00

495,00

975,00

400,00

5615,00

300,00

750,00

3.545,00

12.478,00

Drobná infraštruktúra pre
zvýšenie informovanosti obce
Výroba a inštalácia informačných
a orientačných tabúľ obce Lom nad
Rimavicou a jej okolia, informácie
o turistických chodníkoch.

Kto hľadá, určite nájde!
6.

Vydra
Čierny Balog

Informačný
kanál
nezávislý
na otváracích hodinách - nová
informačná tabuľa s potrebnými
informáciami o možnosti ubytovania v
Čiernom
Balogu,
dostupná
v ktorúkoľvek hodinu.

Turistická križovatka „Roveň“
v novom šate
7.

OZ Zbojská

Oprava
oddychového
priestoru
s lavičkou na rázcestí Roveň a výmena
poškodeného
smerovníka
zelenej
turistickej trasy Tisovec –Burda.

Turisti pod strechou

8.

9.

KST Turistický oddiel
KOS Tisovec

Komunitné centrum,
n.o. Čierny Balog

Rekonštrukcia budovy v areáli Šťavica v
Tisovci, ktorú turistický oddiel kúpil od
mesta Tisovec. Využitie budovy ako klub
pre členov KST TO KOS, ale hlavne
pri usporiadaní rôznych športových,
kultúrnych, či spoločenských akcií.

Katarínske dni Čiernobalockej
kultúry
Podpora
kultúrneho
podujatia
pre širokú verejnosť – Katarínske dni
Čiernobalockej kultúry.

Spolu

Naše spoločné aktivity podriaďujeme vízii, ktorá vzišla zo spoločných stretnutí občanov počas
prípravy predkladanej stratégie CLLD rokov 2014-2015: „Územie Partnerstva Muránska planina
– Čierny Hron je miestom pre zdravý, kvalitný a zmysluplný život občanov, založený na vzájomnej
spolupráci a úcte k histórii, tradíciám a prírode. Návštevníci prichádzajú spoznávať bohatú
kultúrnu a prírodnú rozmanitosť regiónu a nachádzajú tu dostatočnú ponuku kvalitných
produktov a služieb cestovného ruchu“, je pre nás motiváciou pre ďalšiu spoluprácu,
dobrovoľnícke aktivity a celkový rozvoj územia.
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Aktivity Partnerstva MP- ČH
Február
 1.2. 2016 nám bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP - 19.1. Prípravná podpora.
Doplnenie pripravila pracovná skupina a požadované doplnenia Žo NFP osobne odovzdali
na PPA v Nitre 5.2.2016 R. Hlaváčik a I. Pašmík.
 5.2.2016 nám bola e-mailom doručená Výzva na doplnenie projektového zámeru ŽoNFP –
19.2 Projektový zámer CLLD stratégia. Na základe tejto výzvy bolo zrealizované urýchlené
doplnenie stanov (VZ per rollam 10.2.2016), taktiež boli doplnené tabuľkové časti stratégie.
Na doplnení pracovala Pracovná skupina CLLD 8.2.2016, požadované veci boli doručené
na ministerstvo 10.2.2016.
 3.2.2016 bola vyhlásená Výzva č.18/ PRV/2016 na udelenie štatútu MAS. ŽoNFP bolo
potrebné spracovať
Marec
 15.3.2016 účasť na Pracovnom stretnutí NSS MAS v výzve CLLD v Lipt. Hrádku
(I.Pašmík)
 Pracovná skupina spracovala Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou a udelenie štatútu MAS – odovzdané na PPA 17.3. 2016.
 Spracovanie Oznámenia o menej významnej zmene projektu k prípravnej podpore.
Doplnenie sa týkalo vydania informačného letáku v počte 800 ks.
 Spracovanie a odoslanie Ponuky na sparovanie PHSR pre obce územia
Apríl
 1.4.2016 účasť na zasadnutí Regionálnej rady ViP BB v Detve - I. Pašmík
 7.4.2016 účasť na Valnom zhromaždení NSS MAS v Kráľovej Lehote – I.Pašmík
Máj
 12.5.2016 podanie žiadosti podľa infozákona k výsledkom výzvy CLLD
 16.5.2016 účasť na stretnutí VSP na BBSK v Banskej Bystrici, ktorú organizovala BB
anténa NSRV- VOKA(I.Pašmík, R.Hlaváčik, K.Pindiaková, M. Nosko)
 25.5.2016 účasť na Členskej schôdziViP BBv Hrachove - I. Milecová, J. Rončáková, I.
Pašmík
 29.5.2016 zaslanie žiadosti na Združenie obcí Mikroregiónu Muránska planina o predĺženie
termínu vrátenia finančnej výpomoci 7.000,00 € poskytnutú na spracovanie Stratégie CLLD
Jún
 príprava a tlač 2 ks banerov s rozmerom 210x120 cm s mapou územia MP-ČH
 Príprava 12 stranovej informačnej brožúry formátu A5 - v počte 800 ks k pripravenosti
územia na program CLLD/LEADER 2016-2025 - pracovná skupina
 27.6.2016 účasť na RR ViP BB v Prenčove (I.Pašmík)
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August
 6.8.2016 – prezentácia územia Partnertva MP-ČH na podujatí Koliesko 2016 v Kokave
nad Rimavicou – členky OZ T4
September
 príprava podkladov na kalendár remesiel na roky 2017-2018 – zber fotografií, grafický
návrh a príprava textov
 6.9.2016 – účasť na Pracovnom stretnutí regionálnej antény NSRV (Úrad BBSK)
(I.Pašmík)
Október
 vypracovanie projektu „ Tradičné chute Muránskej planiny a Čierneho Hrona na predsedu
BBSK. Vzhľadom na nízku finančnú podporu 500,00 € a krátkosť času sme projekt
nerealizovali
November 2016





príprava zmien a Dodatku č. 1 stratégie CLLD v súlade s Výzvou 20/PRV/2016 – stretnutie
pracovnej skupiny 15.11.2016
15.11.2016 účasť na zasadaní Rada pre značenie regionálnych produktov BBSK
v B. Bystrici- I.Pašmík
spracovanie a vydanie druhého spoločného kalendára z územia Partnerstva MP-ČH - kalendára

remesiel na roky 2017-2018 s názvom „Naši remeselníci“ v počte 450 ks spoločne so SOŠ
Tisovec a obcami územia
December
 2.12.2016 odovzdanie ŽoNFP na štatút MAS v Bratislave
 slávnostný krst kalendára 3.12.2016 na Zbojskej a distribúcia kalendárov pre obce
 3.12.2016 pracovné stretnutie s partnermi (Poľsko, Rumunsko), Zbojská (I.Milecová,
K.Pindiaková, I.Pašmík, O.Pašmíková)
 7.12..2016 pracovný seminár na Salaši Zbojská k problematike značky „ Regionálny
produkt“ – I. Pašmík, M. Nosko, K. Mešková, J. Rončáková
 spracúvanie podkladov k zúčtovaniu ŽoNFP - 19.1. Prípravná podpora – I. Milecová,
J. Rončáková
Priebežné aktivity
 Počas celého roka 2016 sa Rada Partnerstva a pracovná skupina zaoberali dopĺňaním
ŽoNFP k CLLD
 Priebežná aktualizácia web stránky Partnerstva, pravidelné prezentovanie podujatí v území.
 E-mailový informačný servis, vrátane „Aktuálneho prehľadu grantových výziev“
realizovaný v spolupráci so Združením pre rozvoj vidieka v Banskej Bystrici a Krajskou
rozvojovou agentúrou BB.
 Spolupráca s NSRV
 Spolupráca v rámci pracovnej skupiny MAS a VSP banskobystrického kraja.
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V závere vyjadrujem poďakovanie za celoročnú spoluprácu všetkým aktívnym členom, Rade
Partnerstva MP-ČH, revíznej komisii, manažérovi, grantovej komisii a pracovnej skupine
k spracovaniu stratégie. Bez finančnej podpory všetkých 14 obcí a ostatných členov, by sme
nedokázali realizovať naše spoločné aktivity. Pred sebou máme ešte dosť práce na spracovaní novej
ISRU a nesplnený cieľ, konečne získať finančné prostriedky z CLLD/ Leader na rozvoj nášho
regiónu a pridelenie pridelenie štatútu MAS Partnerstvu MP-ČH.

V Tisovci, dňa 4.6.2017

Mgr. Irena Milecová
Predsedníčka Partnerstva MP-ČH
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Plán činnosti na rok 2016
Odpočet plnenia

Oblasti činnosti:
A.
B.
C.
D.

Podpora rozvojových aktivít v území
Propagácia a informovanosť
Medzinárodná a regionálna spolupráca.
Chod organizácie

Oblasť činnosti A Podpora rozvojových aktivít v území:
1. Realizácia grantovej výzvy Partnerstva MP-ČH
Rozsah : 1 grantová výzva /8- 12 projektov
Obdobie: VI – XII 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva
8 projektov, 15.6.2016 – 31.12.2016, vlastné zdroje

2. Uchádzanie sa o získanie štatútu MAS a podporu CLLD stratégie
Rozsah: Ukončenie etapy prípravy územia a CLLD stratégie na obdobie 2016-2022
Obdobie: I - VII 2016
Zrealizované, Dodatok 1 schválený 15.11.2016
Rozsah: Spracovanie ŽoNFP do výzvy na získanie štatútu MAS
Obdobie: II - III 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje, zdroje z výzvy PRV 19.1.
2x – 17.3.2016 a 2.12.2016 vlastné zdroje, zdroje z výzvy PRV 19.1.
3. Realizácia projektu „Recepty územia MPČH“
Rozsah : realizácia živej prezentácie receptov na niektorom z podujatí v území, prezentácia
kuchárky
Obdobie: XI – XII 2016
Zdroje financovania: VZN 28/2014 BBSK, vlastné zdroje
Nezrealizované – nízka podpora BBSK, začatie zberu materiálov
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Oblasť činnosti B Propagácia a informovanosť:
4. Vedenie a aktualizácia web stránky Muránska planina – Čierny Hron
Rozsah : priebežne
Obdobie: I – XII 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva
Zrealizované
5. Propagácia obcí a územia na akciách, podujatiach a konferenciách a veľtrhoch
Rozsah :
- Propagácia územia minimálne na 3-och podujatiach
Termín: I – XII 2016
Zabezpečí: Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s jednotlivými členmi najmä OZ Vydra,
OZ T4, Zbojská, s.r.o....
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva a zdroje členov
Postup
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!
28.-31.1.2016 ITF Slovakiatour Bratislava – OZ Vydra
6.8.2016 Koliesko Kokava nad Rimavicou – T4
24.9.2016 Michalské hody Pohronská Polhora – T4
3.6.2016 Zbojnícka zabíjačka – Partnerstvo MP-ČH
6. Informačný materiál o rozvoji územia a príprave stratégie CLLD/LEADER
Rozsah : podľa schválenej Žiadosti o prípravnú podporu
Obdobie: VI - 2016
Zdroje financovania: PRV 2014-2020 – Opatrenie 19.1
Zrealizované VI-VII 2016, zdroje z výzvy PRV 19.1
7. Prezentačný materiál „Recepty územia MPČH“
Rozsah : prezentačný materiál min. 1200 ks
Obdobie: VI - XI 2016
Zdroje financovania: VZN 28/2014 BBSK, vlastné zdroje
Nezrealizované – nízka podpora BBSK
8. Baner s novou mapou územia MP-ČH
Rozsah : banery mapy územia. 2 ks
Obdobie: VI - VII 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje
Zrealizované 2 ks, VI-VII 2016, vlastné zdroje

Strana 10 z 12

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

9. Prezentačný kalendár „Kalendár remesiel MP-ČH na roky 2017-2018“
Rozsah : podpora projektu Strednej odbornej školy v Tisovci
podpora a spolupráca pri zbere materiálov a pripomienkovaní
Obdobie: VII - XI 2016
Zdroje financovania: dobrovoľná práca študentov, podpora od OZ Vrchár z 2% daní
Zrealizované VII-XI 2016
10. Propagácia územia v regionálnej tlači
Rozsah : 2x
Obdobie: I - XII 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva
Desiatky článkov o atraktivitách a podujatiach územia – zverejńovane na FB stránke MPČH
Vlastný príspevok nebol spracovaný
11. Plán podujatí v území na rok 2016
Rozsah : 1x + priebežná aktualizácia
Obdobie: I - XII 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva
Zrealizované, I - XII 2016, vlastné zdroje partnerstva
Oblasť činnosti C Medzinárodná a regionálna spolupráca:
12. 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 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje
Účasť zástupcov na
- 2 stretnutiach NSS MAS, 15.3. a 17.4.2016
- 1 stretnutie so zahraničnými partnermi 3.12.2016
vlastné zdroje
13. Stretnutie s MAS a VSP na úrovni kraja (VIP BB a BBSK)
Rozsah : 3 stretnutia
Obdobie: I – XII 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva
Účasť zástupcov na
- 3 stretnutiach ViP BB, 1.4., 25.5. a 27.6.2016
- 4 stretnutia NSRV BB 16.5., 6.9., 15.11. a 7.12.2016
vlastné zdroje
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Oblasť činnosti D Chod organizácie
14. Zasadania Rady a VZ
Rozsah : 5 zasadaní
Obdobie: I – XII 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva
4 zasadania, 23.2., 5.3., 12.9. a 11.3.2016, vlastné zdroje partnerstva
15. Spracovanie vlastných projektov
Rozsah : 2
- žiadosť o NFP – opatrenie 19.2 štatút MAS
- žiadosť na predsedu BBSK VZN 28/2014
Obdobie: III – VI 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva
2x žiadosť o NFP – opatrenie 19.2 štatút MAS
1x žiadosť na predsedu BBSK VZN 28/2014 Tradičné chute Muránskej planiny a Čierneho
Hrona
1x žiadosť na poslancov BBSK VZN 25/2014 Ako chutí Muránska planina a Čierny Hron
16. Prevádzka organizácie
Rozsah : priebežne
Obdobie: I – XII 2016
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva
Zabezpečené, I – XII 2016, vlastné zdroje
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