HLÁSKY Z MASky
JEDINEČNOSŤ
A SPOLUPRÁCA
DVOCH
REGIÓNOV
Muránska
planina – Čierny
Hron
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Práve táto myšlienka vystihuje
vyhodnotenie výtvarnej súťaže
“Krásy MAS očami detí”, ktoré

V TOMTO
ČÍSLE
NÁJDETE:
Fungovanie
kancelárie...

Pripravujeme
ďalšie výzvy...
Dotácia na rozvoj
cestovného
ruchu

Plánované
aktivity MAS
„MASka v
objektíve“
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VYHODNOTENIE súťaže
„Krásy MAS očami detí“
“Každý umelec bol spočiatku
amatér” Lemerson Ralph Waldo

VÝZVA na
predkladanie
žiadostí o
finančný
príspevok

Č Í S L O

sa uskutočnilo 27. januára 2020
v priestoroch galérie Mestského
kultúrneho strediska v Tisovci.
Už druhý ročník výtvarnej súťaže
nám priniesol bohatú nádielku
výtvarných prác “malých umeleckých amatérov”, ktorí svoje
práce zaslali do našej súťaže.
Zapojilo sa až 97 súťažiacich a
namaľovali či vytvorili spolu 100
výtvarných prác na štyri témy
súvisiace s územím Muránskej

planiny a Čierneho Hrona.
V rámci zdokonaľovania svojho
výtvarného cítenia sa mohli detičky naučiť zaujímavosti o zvykoch a tradíciách, historických a
kultúrnych pamiatkach vo svojom okolí, tradičných i novodobých
podujatiach organizovaných v území a
spoznávať
krásy
okolitej prírody.
Ocenení
boli
v štyroch kategóriach a rozdelení
do dvoch podkategórií podľa
veku 4 – 6 rokov a 7 –
10 rokov. V každej
kategórii boli udelené
prvé tri miesta. Osobitnú kategóriu tvorili
špeciálne
základné
školy a základné školy
so špeciálnymi triedami, základné umelecké školy, kde im bolo
udelené čestné uzna-

nie.
Svoje nadšenie a hrdosť neskrývali ani rodičia či starí rodičia
malých výtvarníkov a nejednému vypadla slza od dojatia, keď
preberali ocenenia od predsedníčky Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.
Príjemné popoludnie nám spríjemnili svojim programom detičky z MŠ Tisovec, ZUŠ Tisovec,
ZUŠ – Spojená škola Pohronská
Polhora, ktorým patrí naše poďakovanie.
Všetkým výhercom gratulujeme
a prajeme veľa energie do ďalších tvorivých nápadov…

STRANA
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NAŠU
BUDÚCNOSŤ
TVORÍ TO,
ČO
ROBÍME DNES...

Fungovanie kancelárie ...
Dňa 12.3.2020 vyhlásila vláda
Slovenskej republiky na celom
území Slovenska mimoriadnu
tuáciu v súvislosti so šíriacim sa
ochorením
COVID-19
(koronavírus).
Našim spoločným cieľom je zabezpečenie čo najplynulejšieho
procesu fungovania MAS aj
v tejto mimoriadnej situácii.

si-

Kancelária MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron je preto do odvolania vládnych nariadení pre verejnosť zatvorená. Toto opatrenie, ale neobmedzuje našu činnosť a aj naďalej plne zabezpečujeme všetky zverené úlohy.
Potrebné informácie Vám radi poskytneme elektronicky a telefonicky:
e-mail: partnerstvompch@gmail.com
web: www.muranskaplanina.com

VÝZVA na predkladanie žiadostí
o finančný príspevok - TRVÁ

...v rámci
Programu
rozvoja vidieka
boli hodnotené
4 žiadosti
v celkovej sume
cca 179 tis. Eur...

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje
výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
Stratégie CLLD územia Partnerstva
MP-ČH,
z Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP),
pre
opatrenie
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Rozsah a oprávnené činnosti:
Zakladanie nových a podpora
existujúcich mikro a malých
podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev:
· obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
· nutné stavebnotechnické
úpravy budov spojené
s umiestnením obstaranej
technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,
podpora marketingových
aktivít
· podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských
reťazcov, sieťovanie na
úrovni miestnej ekonomiky
a výmena skúseností

Základná podmienka:
· vytvorenie
pracovného
miesta
Oprávnení žiadatelia:
· Samostatne zárobkovo činné
osoby
· Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov
Intenzita pomoci:
· 55%
Výška príspevku:
· 5 000 ÷ 90 000 €
Viac informácií
· www.muranskaplanina.com
· kancelária MAS

Na túto výzvu zostáva nevyčerpaných 495.000,- € !
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Pripravujeme ďalšie výzvy ...
V priebehu nasledujúcich mesiacov máme pre Vás vyčlenené finančné prostriedky, ktoré bude
možné použiť v zmysle nasledovných plánovaných výziev MAS Partnerstvo Muránska planina Čierny Hron.

Operačný program:
Špecifický cieľ IROP

Integrovaný regionálny operačný program
Dátum
vyhlásenia
výzvy

Výška určených
fin.prostriedkov
na výzvu

Aktivita MAS

Oprávnení žiadatelia

B1 Investície do cyklistických trás
a súvisiacej podpornej
infraštruktúry

Mestá a obce v území MAS
Združenia miest a obcí v území MAS
Občianske združenia
Neziskové organizácie

50 000,- €

Mestá a obce v území MAS
Združenia miest a obcí v území MAS

140 000,- €

5.1.2 Zlepšenie
udržateľných vzťahov
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a
medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a dostupnosti sídiel
ich zázemím vo
C1 Komunitné sociálne služby
verejných službách a vo
verejných
infraštruktúrach.
E1 Trhové priestory

Mestá a obce v území MAS
Združenia miest a obcí v území MAS
Občianske združenia
Neziskové organizácie
Cirkevné organizácie

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

40 000,- €

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Oprávnení žiadatelia

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Mestá a obce v území MAS
Združenia miest a obcí v území MAS
Občianske združenia
Neziskové organizácie

Mestá a obce v území MAS
7.5 Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do Združenia miest a obcí v území MAS
turistickej infraštruktúry malých rozmerov
na verejné využitie

6.4 Podpora na investície do vytvárania
a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

90 000,- €

Mestá a obce v území MAS

Operačný program:
Podopatrenie PRV

04/2020

A) Mikropodniky a malé podniky v území MAS
B) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti
poľnohospodárskej prvovýroby v území MAS
C) Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy v
území MAS

Výška určených
fin.prostriedkov
na výzvu

255 000,- €

07/2020

110 000,- €

150 000,- €
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Dotácia na rozvoj cestovného ruchu
okresoch, pričom rozhodujúce je miesto
realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Na
obe výzvy sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie vo výške 15 miliónov eur,”. Uzávierka
prvého kola pre projekty s miestom realizácie v okresoch Snina,
Lučenec a Rimavská Sobota je
naplánovaná na 29. mája 2020.
Prípadné ďalšie uzávierky budú
nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená

Dotáciu až do výšky 200-tisíc eur môžu dostať malé, stredné a mikro podniky z okresov Lučenec, Rimavská Sobota a Snina na
uvedenie nového či inovovaného produktu
na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom rozvoja cestovného ruchu.
“Projekty je možné realizovať vo vybraných

ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.
Výzva je vyhlásená v zjednodušenom režime a žiadosti vrátane jednotlivých príloh je
možné podať plne elektronicky.
Bližšie informácie o výzve nájdete
na:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/
dopytovo-orientovane-projekty/27-022020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/

„MASka V OBJEKTÍVE“
Využite príležitosť prezentovať krásy prírody
nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na
vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne
pozoruhodnosti a zapojte sa do 2. ročníka našej
fotografickej súťaže „MASka V OBJEKTÍVE“.
TÉMY, ktoré môžete fotografovať a posielať nám
sú:
Naša príroda – krajina, v ktorej sa územie MAS
nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a
zaujímavosti,
Naši ľudia – obyvatelia z územia MAS, ľudia z
územia MAS vytvárajúci hodnoty,
Naše tradície – remeslá, tradičné jedlá a

produkty, ľudové umenie reprezentujúce územie MAS,
Naša budúcnosť – deti a mládež a ich aktivity,
Naše „naj“ – pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické
atrakcie nachádzajúce sa v území MAS,
Život v našej MAS – pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo,
turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS, aktivity a
činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS,
Naše kroje – ľudové oblečenie v rôznych krojových
prevedeniach určené na slávnostné príležitosti, ako aj na
všedný deň.
Podrobné podmienky súťaže
www.muranskaplanina.com

nájdete

na

stránke

SÚŤAŽ TRVÁ DO 30. APRÍLA 2020!!!

Plánované aktivity MAS

V priebehu 1.štvrťroka 2020 sa kancelária
MAS zapojila aj do mnohých výziev a

grantových programov vyhlasovaných v
rámci SR, ktorými by sme chceli prispieť k
rozvoju nášho územia a naplneniu cieľov
Stratégie Partnerstva MP-ČH.

prírody a krajiny a spolupráca s
Národným parkom Muránska planina
a Chránenou krajinnou oblasťou
Poľana.

Tieto projekty sú zamerané na oblasti
spolupráce s ďalším aktérmi nielen v území
MAS, ale aj širšom okolí nášho regiónu.
Inovatívny je projekt výchovy našej
najmladšej generácie v oblasti ochrany

Napriek súčasnej nepriaznivej situácii
nezúfame a veríme že naše vynaložené
úsilie prinesie svoje ovocie a aspoň časť
našich zaujímavých nápadov bude
podporená a podarí sa ju zrealizovať.

Kontakt
Kancelária Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron
Nám. Dr. V. Clementisa 87 (1. poschodie) - vchod zo zadnej strany
980 61 TISOVEC
tel.č.: 0950 464 450
e-mail: partnerstvompch@gmail.com
web: www.muranskaplanina.com
v pracovných dňoch 900 - 1500 hod.

