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Uznesenia 
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP – ČH 

dňa 06. 02. 2020 

 

Rada Partnerstva MP-ČH (ďalej len „Rada“) prijala na svojom zasadaní 06.02.2020 vo 

Valaskej nasledovné uznesenia: 

 

č. 1. Rada schvaľuje: 

Program zasadania; 

Zapisovateľa zápisnice: L.Tokárová; 

Overovateľov zápisnice: P. Jenča, R. Hlaváčik. 

 

č. 2. Rada berie na vedomie informácie o stave implementácie stratégie CLLD 

 

č. 3. Rada berie na vedomie informácie o príprave projektových výziev pre rok 2020 

 

č. 4. Rada berie na vedomie informácie o príprave návrhu plánu činností a rozpočtu na rok 

2020. Rada poveruje manažéra MAS prípravou návrhu Plánu činnosti a Rozpočtu a ich 

predloženie členom Rady 

 

Zodpovedný: I. Pašmík 

Termín: do 30.3.2020 
 

 

č. 5. Rada berie na vedomie informácie o zrealizovaných aktivitách  

 

č. 6. Rada schválila vyhlásenie výzvy „Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH“ č. GP-P 

MPCH–2020/13/1, objem finančných zdrojov 7 tis. €, max. príspevok na projekt 700,-

€. 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

Rada schválila existujúce právomoci Grantovej komisie v zmysle príručky 

Hlasovanie: za – 4, proti - 1, zdržali sa – 1 

 

Rada schválila spôsob prerozdelenia finančných zdrojov výzvy na projekty formou: 

„Prerozdeliť finančné prostriedky grantovej výzvy pomernou čiastkou k získaným 
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bodom všetkým žiadateľom, ktorý splnia podmienky výzvy, do vyčerpania alokácie 

výzvy“ 

Hlasovanie: za – 4, proti - 1, zdržali sa – 1 

 

Rada poveruje odbornú asistentku zapracovaním schválených zmien a aktualizáciou 

podmienok grantovej výzvy 

Zodpovedný: J. Rončáková 

Termín: do 30.3.2020 

 

č. 7. Rada odporúča doručiť žiadosť o príspevok a následne schvaľuje vyplatiť príspevok 

pre OZ Vydra do výšky 100,- € 

 

č. 8. Rada schvaľuje termín a miesto konania Valného zhromaždenia 16.4.2020 od 15:30 

hod. vo Valaskej prípadne Hronci. 

Rada schvaľuje termín a miesto konania najbližšieho zasadania Rady 16.4.2020 o 

14:00 hod. v mieste konania Valného zhromaždenia. 

Rada poveruje pracovníkov kancelárie organizačnou prípravou Valného zhromaždenia 

a prípravou potrebnej dokumentácie na rokovanie VZ. 

Zodpovedný: I. Pašmík 

Termín: do 15.4.2020 

 

č. 9. Rada berie na vedomie informáciu o stretnutí MAS z BBSK a expertmi Svetovej 

banky 

 

 

Vo Valaskej,  06.02.2020 

 

                                                                                    

           ....................................................... 

 Mgr. Irena Milecová 

predsedníčka Partnerstva MP-ČH 


