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

Plán činnosti na rok 2020
Schválený VZ Partnerstva MP-ČH 7.7.2020

Oblasti činnosti:
A. Podpora rozvojových aktivít v území
B. Propagácia, informovanosť a vzdelávanie
C. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
D. Chod organizácie

A. Podpora rozvojových aktivít v území:
1. Uchádzanie sa o získanie podpory na projekty spolupráce
Rozsah: Spracovanie novej ŽoNFP do výzvy na projekty spolupráce (PRV) (nerealizovaná
úloha 2019 vzhľadom na nevyhlásenú výzvu RO)
Obdobie: do XII/2020
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
2. Príprava, vyhlásenie a vyhodnotenie dvoch výziev na implementáciu stratégie
CLLD z PRV - opatrenia 7.2, 7.5, 7.4, 6.4, 4.1
Rozsah : príprava, vyhlásenie a vyhodnotenie dvoch výziev na opatrenia stratégie CLLD
územia MP-ČH v rámci zdrojov PRV
a) opatrenie programu PRV 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
b) opatrenie programu PRV 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné
využitie
c) opatrenie programu PRV 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
d) opatrenie programu PRV 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností
e) opatrenie programu PRV 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzania na trh
a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Obdobie: VI-X/2020
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
3. Realizácia výzvy na implementáciu stratégie CLLD z IROP (opatrenie 5.1.1)
Rozsah : aktualizácie Výzvy, vyhodnocovanie žiadostí, získavanie žiadateľov, celkovo 4 kolá
hodnotenia (15.1., 15.4., 15.7., a 15.10.):
- opatrenie programu IROP 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií
Obdobie: I-XII/2020
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Zdroje financovania: projekt Chod MAS I, vlastné zdroje
4. Príprava, vyhlásenie a vyhodnotenie štyroch výziev na implementáciu stratégie
CLLD z IROP – cieľ 5.1.2,
Rozsah : príprava, vyhlásenie a vyhodnotenie dvoch výziev na opatrenia stratégie CLLD
územia MP-ČH v rámci zdrojov IROP
a) Aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
b) Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
c) Aktivita C1 Komunitné sociálne služby
d) Aktivita E1 Trhové priestory
Obdobie: III-XII/2020
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
5. Realizácia konečných projektov v rámci implementácie stratégie CLLD
Rozsah : podpis zmlúv a začatie realizácie konečných projektov,
- implementácia (realizácia) projektov PRV (7.2, 7.5)
- implementácia (realizácia) projektov IROP (5.1.1 a 5.1.2)
Obdobie: I- XII/2020
Zdroje financovania: zdroje CLLD (PRV a IROP), vlastné zdroje konečných prijímateľov a
užívateľov
6. Realizácia projektu „Čertovou dolinou bezpečnejšie (I. etapa, prípravné práce)“
Rozsah : ukončenie realizácie projektu I. prípravná etapa vybudovania ferraty v Čertovej doline
(podporená žiadosť o poskytnutie pomoci zo zdrojov OOCR Gemer).
Obdobie: V-XI/2020
Zdroje financovania: OOCR Gemer, vlastné zdroje
7. Spolupráca pri realizácii projektu „Čertovou dolinou bezpečnejšie (II. etapa,
realizácia)“
Rozsah: spracovanie žiadosti pre MR Muránska planina (podanie žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu BBSK na rok 2020 na obnovu, budovanie a podporu doplnkovej infraštruktúry pre
trasy cestovného ruchu).
V prípade podpory – manažment projektu
Obdobie: V-XII/2020
Zdroje financovania: BBSK, Chod MAS II, MR Muránska planina
8. Projekt „Trh regionálnych produktov“
Rozsah : príprava projektu „Propagácia a šírenie značky regionálny produkt“, na podporu
značky regionálny produkt Gemer - Malohont a Horehronie
Obdobie: V-XI/2020
Zdroje financovania: zdroje BBSK, vlastné zdroje
9. Príprava a realizácia projektu „Zážitkami k spoznávaniu prírody v zelenom srdci
Slovenska“
Rozsah : príprava a realizácia projektu; vypracovanie žiadosti a následná realizácia v prípade
získania podpory (predložená žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 zo
zdrojov ŠOP SR a Environmentálneho fondu).
Obdobie: III-XII/2020

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

Zdroje financovania: zdroje Environmentálny fond, vlastné zdroje)
10. Príprava projektu „Spolupráca zástupcov sociálno-ekonomických partnerov v
regióne Gemer - Malohont“
Rozsah : príprava projektu; vypracovanie žiadosti a následná realizácia v prípade získania
podpory.
Obdobie: V-XII/2020
Zdroje financovania: zdroje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
vlastné zdroje)
11. Príprava a realizácia projektu „Podpora podnikania na vidieku v zaostávajúcom
regióne Gemer – Malohont“
Rozsah : príprava a realizácia projektu; vypracovanie žiadosti a následná realizácia v prípade
získania podpory (predložená žiadosť o poskytnutie podpory na rok 2020 zo zdrojov Nadácie
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky).
Obdobie: V-XII/2020
Zdroje financovania: zdroje Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, vlastné
zdroje)
12. Fotosúťaž „MAS-ka v objektíve“
Rozsah : príprava a realizácia fotosúťaže „MAS-ka v objektíve“, v rámci územia MP-ČH,
zameranú na dve kategórie (zábery z mobilných zariadení, alebo fotoaparátov)
Obdobie: III-VII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie,, vlastné zdroje
13. Výtvarná súťaž „Krásy MAS očami detí“
Rozsah : ukončenie a slávnostné vyhodnotenie súťaže ročníka 2019, príprava a realizácia
súťaže „v roku 2020, v rámci územia MP-ČH
Obdobie: I-XII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie,, vlastné zdroje

B. Propagácia, informovanosť a vzdelávanie:
14. Aktualizácie a finalizácie novej web stránky Muránska planina – Čierny Hron
Obdobie: priebežne do XII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
15. Informačná kampaň k implementácii stratégie CLLD
Rozsah : Príprava a realizácia informačnej kampane k implementácii stratégie CLLD
- zrealizovanie 6 informačných stretnutí, seminárov k jednotlivým vyhláseným výzvam - 1x
PRV a 6x IROP
- vydanie informačného listu „Hlásky z MASky“, 4x ročne
- informovanosť cez web stránky obcí a partnerstva, obecné noviny
Obdobie: I.- XII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
16. Informačné semináre k príprave projektov IROP financovaných z CLLD
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Rozsah: semináre určené pre užívateľov podpory zo stratégie CLLD zo zdrojov IROP
- 4 x seminár 5.1.1
- 1 x seminár 5.1.2
Obdobie: VI .- VII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
17. Odborné školenie – spracovanie ŽoNFP / PRV v ITMS
Rozsah : odborný školenie určené pre užívateľov podpory zo stratégie CLLD zo zdrojov PRV
- Spracovávanie ŽoNFP v systéme ITMS (PRV)
Obdobie: IX.- XII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
18. Propagácia obcí a územia na konferenciách a veľtrhoch
Rozsah : Propagácia územia minimálne na 2 podujatiach konaných mimo územia MAS
- Zabezpečí: Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s jednotlivými členmi najmä OZ Vydra, OZ
T4, Zbojská, s.r.o. a iné.
- Slovakiatour, Bánoš – Tradičná chuť, Agrokomplex Nitra, Trenčín ....
Postup:
1. Člen dopredu požiada o príspevok na prezentáciu územia a Partnerstva
2. Pri prezentácii použije označenia, logá a banery podľa usmernenia kancelárie MAS
3. Rada vždy rozhodne koľko ktorému členovi prispeje
4. Po skončení podá člen krátku správu a fotodokumentáciu
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!
Obdobie: I. - XII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, projekt Chod MAS II, vlastné zdroje MAS, zdroje
členov MAS
19. Propagácia obcí a územia na akciách a podujatiach v území MAS
Rozsah : Propagácia MAS a CLLD stratégie minimálne na 3 podujatiach konaných v území
MAS
- napr.: Dni mesta Tisovec, Michalské hody, Deň stromu, Výročie obce Valaská, Muránske
hradné hry, Otvorenie sezóny Vydrovská dolina a ČHZ, Jarmo, Zabíjačka ...
Zabezpečí: priamo Partnerstvo MP-ČH, alebo v spolupráci s jednotlivými členmi najmä OZ
Vydra, OZ T4, Pekný deň a iné.
Postup:
1. Člen dopredu požiada o príspevok na prezentáciu územia a Partnerstva
2. Pri prezentácii použije označenia, logá a banery podľa usmernenia kancelárie MAS
3. Rada vždy rozhodne koľko ktorému členovi prispeje
4. Po skončení podá člen krátku správu a fotodokumentáciu
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!
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Obdobie: I. - XII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, projekt Chod MAS II, vlastné zdroje MAS, zdroje
členov MAS

20. Propagačný materiál územia MAS
Rozsah: príprava a tlač propagačného materiálu územia MAS v štruktúre po jednotlivých
obciach územia, počet cca 4000 ks
Obdobie: do XII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
21. Kalendár územia MAS 2021-2022 Krásy MAS očami detí
Rozsah: spolupráca pri príprave a vydaní a odbyte kalendára, poskytnutie podkladov
z výtvarnej súťaže
Termín: IV.- IX/2020
Zabezpečí: Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s SOŠ Tisovec
Zdroje financovania: vlastné zdroje
22. Propagačné predmety MPČH
Rozsah :
- vybrané drobné propagačné predmety na základe rozhodnutia Rady (napr: prívesky,
magnetky, nálepky, tričká, pexeso, keramika, .... apod.)
Obdobie: do XII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
23. Propagácia MAS v regionálnej tlači
Rozsah : 2x
Obdobie: I - XII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
24. Zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2020“
Rozsah : zaslanie víťazných fotografií súťaže „MAS-ka v objektíve“ do národnej súťaže
Obdobie: VII-VIII/2020
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje

C. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca:
25. Presadzovanie záujmov vidieka a územia MP-ČH na národnej úrovni
Rozsah : Spolupráca s NS MAS a partnermi v kraji, účasť na stretnutiach
Termín I - XII/2020
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
26. Stretnutia s MAS a VSP na úrovni kraja (VIP BB, NSRV, BBSK, OOCR)
Rozsah : 5 stretnutí
- rozvíjanie spolupráce
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- príprava nového programového obdobia
- zavádzanie regionálnych značiek
- presadzovanie regionálneho LEADRA
Obdobie: I - XII/2020
Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje
27. Obnovenie vzájomnej spolupráce so súčasnými zahraničnými partnermi
Rozsah: Prípadná aktualizácia zmlúv o spolupráci, plánovanie spoločných projektov, príprava
projektov spolupráce podľa stavu prípravy projektov spolupráce
Obdobie: priebežne 2020
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje

D. Chod organizácie
1. Činnosť orgánov MAS
Rozsah : 5 zasadaní Rady Partnerstva , 1 zasadanie Valného zhromaždenia
Obdobie: I - XII/2020
Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje
2. Činnosť kancelárie MAS
Rozsah:
- zabezpečovanie bežného chodu organizácie (komunikácia, účtovanie, evidencia,
organizačné zabezpečenie, manažment, obstarávania...)
- plnenie a zabezpečovanie stanovených úloh podľa plánu činnosti
- zabezpečenie procesov implementácie a monitorovania CLLD stratégie
- spracovanie a predkladanie ŽoP
- poradenstvo pre žiadateľov, prijímateľov a užívateľov
Obdobie: I - XII/2020
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
3. Strednodobé hodnotenie a aktualizácia stratégie CLLD
Rozsah : strednodobé vyhodnotenie stratégie CLLD podľa podmienok PRV
- pracovné stretnutia, SWOT analýzy súčasného stavu územia a stavu implementácie, návrhy
na zmeny stratégie, predloženie návrhu na PRV a schválenie aktualizácie
Obdobie: III - X/2020
Zdroje financovania: Chod MAS II, vlastné zdroje
4. Doriešenie Žiadosti a podpis zmluvy o NFP na Chod MAS II.
Rozsah: Doplnenie a podpis zmluvy oNFP na Chod MAS II. (IROP)
Obdobie: I -V/2020
Zdroje financovania: projekt Chod MAS I , vlastné zdroje

Valaská, 07.07.2020

