Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec

Výročná správa
o činnosti Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron za rok 2019
Rok 2019 sme privítali plní očakávaní a entuziazmu do práce, pokračovali sme pri napĺňaní
stratégie CLLD nášho územia. Pracovali sme naďalej na rozbehnutých aktivitách, intenzívne sme
pracovali na príprave dokumentov potrebných na zabezpečenie ďalšieho financovania. Počas tohto
roka znova dochádzalo k viacerým zdržaniam na strane riadiacich orgánov a nebolo možné naplniť
všetky naše plány, hlavne z dôvodov finančného zaťaženia. No napriek tomu sa nám podarilo
vyhlásiť prvé výzvy z PRV pre obce a z IROP pre podnikateľov.
Dovoľujeme si opäť poďakovať všetkým členom Partnerstva MP-ČH, ale predovšetkým obciam
za finančnú podporu našej činnosti. Zároveň pripomíname, že aj vďaka pracovitým a ochotným
ľuďom a partnerom sme dokázali zabezpečiť naše náročné úlohy.

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
Členská základňa Partnerstva MP-ČH sa nám k 31.12.2019 rozšírila na 55 členov. Členstvo je
otvorené pre akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo, alebo prevádzku na území Partnerstva MP-ČH a súhlasí so Stanovami a Stratégiou
CLLD územia Partnerstva MP-ČH.
Zloženie členskej základne k 31.12.2019
Verejný sektor
18 členov (obce, školy, domov dôchodcov)
Súkromný sektor
13 členov (podnikatelia – fyzické a právnické osoby)
Občiansky sektor
24 členov (neziskové organizácie, cirkev a občania)

Verejný sektor

43,64%

Súkromný sektor

Občiansky sektor
32,73%

23,64%
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Z dôvodu konfliktu záujmov pri vyhlasovaní výziev a činnosti s tým spojených bolo potrebné
pristúpiť k voľbe ďalšieho štatutárneho zástupcu, ktorý by schvaľoval výzvy pre verejný sektor.
Štatutárni zástupcovia a kancelária MAS
predseda, štatutár
podpredseda, štatutár
podpredseda, štatutár
manažér MAS
odborný asistent pre chod MAS
odborný asistent pre stratégiu CLLD
administratívny pracovník

Irena Milecová, Mgr.
Róbert Hlaváčik, Mgr
Beata Vetráková
Pašmík Igor, PhDr.
Mešková Katarína, Ing
Rončáková Janka
Tokárová Lenka, Bc.

Ku dňu 24.11.2019 skončilo funkčné obdobie zvolenej Rady Partnerstva MP-ČH a funkčné
obdobie zvolenej Revíznej komisie. Na Valnom zhromaždení dňa 28.11.2019 bolo zvolené nové
zloženie Rady Partnerstva MP-ČH a zároveň prebehla voľba novej revíznej komisie, pričom sa
vychádzalo z podmienok programu CLLD/LEADER, t.j. zastúpenie každého sektora.

Aktuálne zloženie riadiacich orgánov k 31.12.2019
Rada Partnerstva MP-ČH – výkonný orgán
Mesto Tisovec
Irena Milecová, Mgr.
Obec Pohronská Polhora
Katarína Pindiaková
Obec Muránska Huta
Marián Szentandrássi
Obec Valaská
Peter Jenča
KST - Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so
Róbert Buchta, Ing.
sídlom v Tisovci
VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita
Michaela Heretová
PEKNÝ DEŇ
Róbert Hlaváčik, Mgr
T4 - občianske združenie
Beata Vetráková
Zuzana Giertlová, SZČO
Zuzana Giertlová
Pozn: Funkčné obdobie do konca roku 2023
Revízna komisia Partnerstva MP-ČH – kontrolný orgán
ZDaR, Združenie detí a rodičov, Rimavská Píla
Katarína Belicová, Ing.
Obec Lom nad Rimavicou
Jozef Katreniak
anarchy.sk, s. r. o.
Libor Mladší
Pozn: Funkčné obdobie do konca roku 2023
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Plnenie plánu činnosti na rok 2019
Hlavným cieľom na rok 2019 bolo podriadiť všetky činnosti Partnerstva MP-ČH na postupnú
implementáciu Stratégie CLLD, t.j. spustiť prvé výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo
zdrojov PRV a IROP na rozvoj regiónu.
Tieto plány sa nám v tomto roku do menšej miery podarilo naplniť a vyhlásili sme prvé výzvy
z PRV pre obce a z IROP pre podnikateľov. Aj napriek maximálnemu úsiliu sme niekedy museli
hľadať ďalšie zdroje na preklenutie doby bez dostatočných finančných prostriedkov, čoho riešením
bolo priebežné čerpanie kontokorentného úveru, ktorý bolo potrebné splatiť ku koncu októbra
2019, kedy nám skončilo financovanie na Chod MAS I.
Prehľad o činnosti v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Splnenie činnosti áno/nie

A. Podpora rozvojových aktivít v území
1.
2.

Realizácia grantovej výzvy Partnerstva MP-ČH
Uchádzanie sa o získanie podpory na projekty spolupráce

3.

Realizácia projektu - „Recepty územia MP-ČH“

4.
5.

Aktualizácia stratégie CLLD
Vyhlásenie a vyhodnotenie dvoch výziev na implementáciu
stratégie CLLD z PRV (opatrenie 7.2, 7.5)
Vyhlásenie a vyhodnotenie výzvy na implementáciu stratégie
CLLD z IROP (opatrenie 5.1.1)

6.
7.
8.
9.

Realizácia konečných projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD
Realizácia projektu „Propagácia a šírenie značky regionálny
produkt“
Príprava a realizácia projektu „Bezpečné parkovanie pod
hradom“

10. Fotosúťaž „MAS-ka v objektíve“

áno / 13 projektov
nie / nevyhlásená výzva
nie / presunuté na ďalšie
obdobie
áno
áno / podaných 5
projektov
áno /podaný 1 projekt
nie / momentálne na
kontrole RO
áno / Dni mesta Tisovec
áno / spolupráca s obcou
Muráň
áno / vyhodnotená máj
2019

Grantový program „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“
Napriek neľahkej finančnej situácii, vyhlásilo Partnerstvo MP-ČH v mesiaci apríl po 12 raz výzvu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantového programu
„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“.
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Por.č.

Žiadateľ

Počet získaných
bodov

Ľudová kultúra – sviatočná aj
každodenná

166

970,00 €

700,00 €

Nadýchnime sa zdravia

168

1 202,00 €

700,00 €

Viva Polhorica 2019

155

2 823,38 €

500,00 €

Rekonštrukcia studne

154

1 060,00 €

500,00 €

Rozvoj Obce Muránska Lehota

151

900,00 €

300,00 €

Celková hodnota
žiadosti

Schválená finančná podpora
PARTNERSTVA MP-ČH

Poznámka

1/2019

VYDRA - vidiecka rozvojová
aktivita, Čierny Balog

2/2019

Obec Muránska Huta

3/2019

Obec Pohronská Polhora

4/2019

Obec Muráň

5/2019

Obec Muránska Lehota

6/2019

Obec Michalová

Michalovský betlehem

144

1 237,00 €

300,00 €

neuzavretá zmluva o poskytnutí
finančnej podpory z grantového
programu

7/2019

Huculská magistrála

Huculská paráda 2019

170

1 210,00 €

700,00 €

projekt nerealizovaný, stiahnutý
zo strany žiadateľa

8/2019

Obec Lom nad Rimavicou

Rekonštrukcia a oprava kríža a studne v
obci

130

850,00 €

9/2019

Zbojská, s.r.o.

Cesta do rozprávky Zubačkou

167

1 704,00 €

700,00 €

10/2019 Pavel Marek SHR

Aby ľudia v suchu a teple boli

171

960,00 €

700,00 €

11/2019 Mesto Tisovec

150

1 460,00 €

300,00 €

12/2019 Obec Valaská

Zvonička

0

4 100,00 €

0,00 €

Viac umenia

156

1 476,00 €

500,00 €

19 952,38 €

5 900,00

Polhora - kultúrne a
telovýchovné združenie
SPOLU

Marekov dvor

realizácia projektu posununá do
31.3.2020

0,00 €

Obnova pamätníka padlým Tisovčanom
v I. sv. vojne

13/2019
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Názov projektu

Zbojská, s.r.o.

projekt nehodnotený, vylúčený pri
formálnej kontrole
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Náš grantový program je súčasťou Stratégie CLLD a jeho pridaná hodnota má pre územie
Partnerstva MP-ČH neoceniteľný význam. Vyčlenené finančné prostriedky v rámci programu
prinášajú niekoľkonásobné zvýšenie vložených zdrojov do projektov a zároveň výrazne
prispievajú k sieťovaniu všetkých komunít v našom území.

Prínos Grantového programu za roky 2010 ÷ 2019
Rok

počet projektov

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
spolu

10
10
7
5
8
9
8
8
8
10
8
9
100

Čerpaná výška
podpory MPCH
1 992,00
2 920,00
3 199,00
2 200,00
3 200,00
3 090,78
3 459,00
3 696,04
3 930,00
4 500,00
3 950,00
4 900,00
41 036,82

Spolufinancovanie
žiadateľa
8 614,00
16 788,00
2 091,00
2 952,72
15 400,90
3 675,18
1 829,80
3 215,03
9 578,00
5 914,00
3 266,40
10 105,00
83 430,03

Príspevok Grantového programu "Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH"
na realizovaných projektoch
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Celkové náklady na
projekt
10 606,00
19 708,00
5 290,00
5 152,72
18 600,90
6 765,96
5 288,80
6 911,07
13 508,00
10 414,00
7 216,40
15 005,00
124 466,85

32,97%
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Ďalšie rozvojové aktivity mimo plán
Napriek mnohým prekážkam sme stihli počas roka realizovať aktivity, ktoré neboli zahrnuté
v pláne činností, napríklad:
✓ Účasť na informačno-prezentačnej aktivite zameranej na prezentáciu projektov podporených z rozpočtu
NSK v území Cedron - Nitrava,
✓ Účasť na podujatí „Gemer Expo & Festival“ – prezentácia MAS
✓ Vzdelávacia aktivita spojená s odbornou exkurziou v Hollókó, Maďarsko
✓ Študijná cesta na Moravu,
✓ Spolupráca pri sadení stromčekov na Šťavici v Tisovci,
✓ Zapojenie sa do súťaže o STROM ROKA – Lipa zbojníka Surovca na salaši Zbojská
✓ Spolupráca pri výzve na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMERMALOHONT a HOREHRONIE
✓ Spolupráca pri rozširovaní a aktualizácii značiek regionálny produkt
✓ Prostredníctvom združenia MAS vo Vidieckom partnerstve BB kraja sme sa naďalej intenzívne
podieľali na presadzovaní záujmov rozvoja vidieka a v spolupráci s MAS v BB kraji sme
pripravili „Krajskú konferenciu rozvoja vidieka“

„Exkurzia – Hollóko, Maďarsko“

„Regionálna značka HOREHRONIE“

B. Propagácia a informovanosť
11. Redizajn loga (nové logo) Partnerstva MP-ČH
12. Zriadenie novej web stránky Muránska planina – Čierny Hron
13. Informačná kampaň k implementácii stratégie CLLD
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áno / marec 2019
áno / august 2019
áno / Hlásky z MASky,
web stránka
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14. Seminár
–
implementácia
financovaných z CLLD

a manažment

projektov

15. Propagácia obcí a územia na konferenciách a veľtrhoch
16. Propagácia obcí a územia na akciách a podujatiach v území
MAS
17. Propagačné predmety MP-ČH
18. Bannery
19. Propagácia MAS v regionálnej tlači
20. Zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia
MAS/VSP 2019“

áno/
áno / Slovakiatour,
v spolupráci s členmi
(Bánoš, Agrokomlex)
áno /Dni mesta Tisovec,
Michalské hody
čiastočne (napr.oplátky,
perá a pod.) / vlastné
zdroje, Animácie
nie (z dôvodov riešenia
procesov VO na RO)
áno / Tisovský mesačník
áno /1. miesto v kategórii
„Naša budúcnosť“

Popri každodennej administratívnej práci sme sa v mesiaci január zúčastnili výstavy, v Incheba
Expo Bratislava, kde sa konal už „25. ročník ITF SLOVAKIATOUR“. Ide o najväčší veľtrh
cestovného ruchu na Slovensku.
V máji 2019 sme boli pozvaní na prezentáciu územia MAS v pohraničnom regióne Maďarska.
Zaznamenali sme vysoký záujem o náš región aj v zahraničí a hlavne o produkty z nášho kraja, k
čomu sme prispeli osobným kontaktom i samotnou ochutnávkou produktov našich členov aj za
hranicami Slovenska.
V poslednú júnovú sobotu, pri príležitosti Dni mesta Tisovec sa nám podarilo zorganizovať
malý “Trh regionálnych produktov”. Táto aktivita bola zameraná na šírenie povedomia
a informovanosti medzi domáci návštevníkmi mesta, ktorí formou vlastnej skúsenosti prispejú k
rozširovaniu informovanosti medzi svojich známych.
V septembri 2019 sme sa okrem nášho člena OZ T4, ktoré patria už k neodmysliteľnej súčasti tejto
akcie, zúčastnili aj my ako Partnerstvo MPČH „Michalských hodov“ na Pohronskej Polhore spolu
s našim ďalším členom Evkou Huňovou – Kreatívny darček.
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„ITF SLOVAKIATOUR“

„Gemer Expo & Festival“

„ Trh regionálnych produktov“

„ Michalské dni“

C. Medzinárodná a regionálna spolupráca
21. Presadzovanie záujmov vidieka a územia MP-ČH na národnej
úrovni

áno / členstvo
a zastúpenie
v Predsedníctve NS MAS
a pracovných skupinách,
účasť na 5 aktivitách

22. Stretnutia s MAS a VSP na úrovni kraja (VIP BB, NSRV,
BBSK, OOCR)

áno / 14 stretnutí

23. Rozvíjanie a rozširovanie spolupráce s domácimi partnermi
24. Hľadanie ďalších možných partnerov v zahraničí na vzájomnú
spoluprácu pri projektoch spolupráce
25. Zintenzívnenie vzájomnej spolupráce so súčasnými
zahraničnými partnermi
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áno / spolupráca s MAS
Malohont (RZ a pod)
áno / MAS ÉszakBorsodi, Maďarsko
nie (nebola vyhlásená
výzva na spoluprácu)
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„Rada VIP BB kraja“

„Krajská konferencia rozvoja vidieka“

Prehľad účasti na seminároch, odborných školeniach a pracovných stretnutiach
Dátum
Názov aktivity
31.01.2019
Regionálna rada VIP BB kraja
02.07.2019
Školenie – účtovníctvo pre neziskové organizácie
20.02.2019
Exkurzia Cedron - Nitrava
09.03.2019
Gazdovská obroda, Zbojská
12.- 13.03.2019 Pracovná skupina NSS MAS, Predsedníctvo NSS MAS a Valné
zhromaždenie NSS MAS
14.03.2019
Seminár k zákonu o registri MNO
21.03.2019
Regionálna rada VIP BB kraja
26.03.2019
Vzdelávacia aktivita spojená s workshopom
„Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR
2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+“
27.03.2019
Informačno – pracovné stretnutie medzi MAS v okrese RS a RA
02.04.2019
Stretnutie k regionálnej značke HOREHRONIE
03.04.2019
Členská schôdza VIP BB kraja
09.04.2019
Školenia VOKA „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre
opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“
15.04.2019
Pracovné stretnutie k príprave cyklotrás „Gemerské spojky“.
25.04.2019
Workshop pre zástupcov Miestnych akčných skupín „Vyhlasovanie výziev v
systéme ITMS2014+“
13.05.2019
Informačné dni v rámci fondu malých projektov
16.05.2019
Regionálna rada VIP BB kraja
16.05.2019
Školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov
28.05.2019
Zasadnutie certifikačnej komisie k značke HOREHRONIE
30.05.2019
Stretnutie so zástupcami BBSK v RA
04.06.2019
Informačno – pracovné stretnutie medzi MAS v okrese RS a RA
05.06.2019
Školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov

9

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec

18.06.2019
19.06.2019
09.07.2019
11.7.2019
18.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
14.08.2019
20.08.2019
21.08.2019
03.09.2019
04.09.2019
05.09.2019
17.09.2019
18.09.2019
14.10.2019
15.10.2019
22.10.2019

31.10.2019
7. - 8.11.2019
14.11.2019
28.11.2019

Pracovné stretnutie partnerských MAS Észak Borsodi
Seminár k pripravovaným výzvam PRV 7.2 a 7.5
Nové prístupy a inovatívne nástroje na podporu rozvoja miestnej ekonomiky
v znevýhodnených oblastiach SR
Pracovné stretnutie k regionálnej značke GEMER-MALOHONT –
certifikačná komisia
Regionálna rada VIP BB kraja
Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja
Odovzdávanie certifikátov regionálnej značky GEMER-MALOHONT
Rozšírenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT na služby –
I. pracovné stretnutie
Seminár k pripravovanej výzve IROP 5.1.1
Pracovné stretnutie na tému “Regionálne značenie na území BBSK”,
Rozšírenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT na služby – II
pracovné stretnutie
Informačné stretnutie so zástupcami RO pre program IROP, štátnym
tajomníkom MPaRV SR ako i zástupcami MAS
Regionálna rada VIP BB kraja
Pracovné stretnutie s poskytovateľmi služieb Rozšírenie značky regionálny
produkt GEMER-MALOHONT na služby
Pracovné stretnutie s poskytovateľmi služieb Rozšírenie značky regionálny
produkt GEMER-MALOHONT na služby
Zasadanie Správnej rady VSP Stredný Gemer
Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“
Vzdelávacia-informačná aktivita - Oprávnené a neoprávnené výdavky
v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR
2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS
„Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS”
Krajská konferencia rozvoja vidieka v BB kraji
Konferencia NSRV „Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách
budúcej politiky“
Regionálna rada VIP BB kraja

D. Chod organizácie
Činnosť orgánov MAS
Činnosť kancelárie MAS
Dokončenie vybavenosti kancelárie MAS
Zabezpečenie potrebných legislatívnych opatrení kancelárie
MAS
30. Vypracovanie Žiadosti na Chod MAS II.
26.
27.
28.
29.
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áno / Rada 6x, VZ 2x
áno
áno
príprava a schválenie
ďalších interných smerníc
áno/október 2019
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31. Podpis zmlúv o NFP k implementácii CLLD

áno / február 2019
Implementácia IROP
áno / absolventská prax

32. Využitie iných foriem podpory Partnerstva MP-ČH
Činnosť orgánov MAS

Rada Partnerstva MP-ČH bola počas roka čiastočne odbremenená od čiastkových úloh, ktoré
zabezpečovala kancelária MAS. Napriek tomu sa priebežne stretávala a podieľala sa na
rozhodovaní pri plnení úloh a pretavovala požiadavky členov združenia do činnosti kancelárie
MAS. V priebehu roka došlo k voľbe ďalšieho štatutára, podpredsedníčkou sa stala aj Beata
Vetráková a v novembri 2019, skončilo funkčné obdobie celej Rade. Na Valnom zhromaždení sa
uskutočnila voľba na nové funkčné obdobie 2019 – 2022.

„Rada Partnerstva MP-ČH“

„Valné zhromaždenie Partnerstva MP-ČH“
Člen Rady Partnerstva MP-ČH

Mesto Tisovec

Obec Čierny
Balog

Obec
Michalová

OZ T4

Polhora
kultúrne a
telovýchovné
združenie

TO KST
Rimavská
dolina

OZ Vydra

Obec
Muránska
Huta

KUK, s.r.o.

Irena Milecová

Róbert
Hlaváčik

Terézia
Tisovčíková

Beata
Vetráková

Katarína
Pindiaková

Róbert Buchta

Michaela
Heretová

Marián
Szentandrássi

Zuzana
Karasová

6.3.2019

x

x

x

x

x

x

28.3.2019

x

x

x

x

x

27.5.2019

x

x

x

x

x

x

27.8.2019

x

x

x

x

x

28.11.2019

x

x

x

x

x

Dátum
zasadnutia

x

x

x

x

x

x

x

Prehľad zasadnutí Rady Parrtnerstva MP-ČH
Vzhľadom k náročnosti na odborné vedomosti a zručnosti sa vzdelávanie stalo samozrejmou
a takmer dennou súčasťou činností kancelárie MAS. V priebehu roka sme realizovali množstvo
školení a informačných seminárov. Taktiež samoštúdium množstva príručiek a usmernení si
vyžadovalo a neustále vyžaduje časovú vyťaženosť zamestnancov MAS.
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Zariadenie kancelárie
Kancelária bola v roku 2019 dovybavená o ďalšie zariadenia a to 4 x pracovné stoličky, 1x
fotoaparát, 2x zasadací stôl, 1x bezpečnostnú skriňu, 16 x kancelárske stoličky, 1 x antivírový
program a 1 x čistiaci koberec.
Činnosť kancelárie
Každodenné fungovanie kancelárie MAS zamestnanci naďalej zabezpečujú v prenajatých
priestoroch na námestí Dr.V.Clementisa č.87 v Tisovci. Chod MAS je financovaný z projektu na
financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.
Kancelária MAS zabezpečovala v priebehu roka predovšetkým:
✓ Prevádzku kancelárie.
✓ Organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov.
✓ Spravovanie zverených finančných prostriedkov.
✓ Podávanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky z PRV a IROP.
✓ Vypracovávanie požadovaných podkladov a doplnení na základe požiadaviek riadiacich
orgánov PRV a IROP.
✓ Podávanie žiadostí o platby a dopĺňanie požadovaných údajov k žiadostiam.
✓ Aktualizácie Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH.
✓ Verejné obstarávania.
✓ Tvorba interných dokumentov – smerníc.
✓ Spoluprácu s členmi MAS, s partnerskými MAS a ďalšími inštitúciami na regionálnej
a národnej úrovni.
✓ Spoluprácu s OOCR Gemer a Horehronie.
✓ Realizáciu grantového programu.
✓ Realizácia animačných aktivít.
✓ Zapájanie sa do projektov a vyhlasovaných výziev v súlade so Stratégiou CLLD.
✓ Propagáciu a informovanosť o aktivitách a území MAS.
Výsledkom hlavnej činnosti kancelárie MAS bolo podpísanie zmlúv o NFP na projekty:
✓ Chod MAS II Dodatok 2
✓ Implementácia IROP vo výške NFP 850 000,00 €
✓ Ukončenie projektu na Chod MAS I (október 2019(
✓ Podanie Žiadosti o NFP na Chod MAS II
Záverom chcem vyjadriť poďakovanie najmä našim samosprávam, za ich trvalú podporu,
pochopenie a trpezlivosť. Ďakujem všetkým aktívnym členom za ich prácu v minulom roku –
členom Rady Partnerstva MP-ČH, členom Revíznej komisie, členom Grantovej komisie
a pracovníkom kancelárie MAS.
Verím, že konečne po dlhých rokoch príprav začneme už v tomto roku s realizáciou projektov,
ktoré naplnia naše očakávania a spoločne uvidíme prvé výsledky z leadrovských financií aj
v našom území.
Valaská, dňa 07.07. 2020
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Mgr. Irena Milecová
Predsedníčka Partnerstva MP-ČH
Prílohy:
1. Odpočet čerpania rozpočtu za rok 2019
2. Účtovná uzávierka za rok 2019 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát)
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