Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec

Plán činnosti na rok 2022
Schválený VZ Partnerstva MP-ČH 21.6.2022
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. Realizácia grantovej výzvy Partnerstva MP-ČH
Rozsah: 1 grantová výzva /5-10 projektov
Obdobie: VI-XII 2022
Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva
2. Aktualizácia stratégie CLLD
Rozsah : aktualizácia stratégie CLLD podľa podmienok PRV
Obdobie: VI/2022
Zdroje financovania: Chod MAS II, vlastné zdroje
3. Uchádzanie sa o získanie podpory na projekty spolupráce
Rozsah: Spracovanie novej ŽoNFP do výzvy na projekty spolupráce (PRV) (nerealizovaná
úloha 2019/2020 vzhľadom na nevyhlásenú výzvu RO)
Obdobie: do XII/2021
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
4. Vyhlásenie a vyhodnotenie výziev na implementáciu stratégie CLLD z PRV
(opatrenia 4.1, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5)
Rozsah: príprava, vyhlásenie a vyhodnotenie výziev na opatrenia stratégie CLLD územia MPČH v rámci zdrojov PRV
a) opatrenie programu PRV 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzania na trh
a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
b) opatrenie programu PRV 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností
c) 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
d) 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
e) opatrenie programu PRV 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné
využitie
Obdobie: priebežne podľa harmonogramu výziev 2022 (september 2022)
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
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5. 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/2022
Zdroje financovania: projekt Chod MAS I, vlastné zdroje
6. Realizácia štyroch výziev na implementáciu stratégie CLLD z IROP – cieľ 5.1.2,
Rozsah: aktualizácie Výziev, vyhodnocovanie žiadostí, získavanie žiadateľov, celkovo
4 kolá hodnotenia (15.1., 15.4., 15.7., a 15.10.):
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: I-XII/2022
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
7. Realizácia konečných projektov v rámci implementácie stratégie CLLD
Rozsah : podpis zmlúv a začatie realizácie konečných projektov,
- implementácia (realizácia) projektov PRV (7.2, 7.4, 7.5)
- implementácia (realizácia) projektov IROP (5.1.1 a 5.1.2)
Obdobie: I- XII/2022
Zdroje financovania: zdroje CLLD (PRV a IROP), vlastné zdroje konečných prijímateľov
a užívateľov
8. Projekt „Prezentácia a podpora predaja regionálnych značiek“
Rozsah: realizácia projektu „Prezentácia a podpora predaja regionálnych značiek“, na podporu
značky regionálny produkt Gemer - Malohont a Horehronie, organizovanie 2x Trh
regionálnych produktov, vrátane propagácie v území pôsobnosti značiek.
Obdobie: VI-X/2022
Zdroje financovania: zdroje BBSK, vlastné zdroje
9. Fotosúťaž „MAS-ka v objektíve“
Rozsah: príprava, realizácia a slávnostné vyhodnotenie fotosúťaže „MAS-ka v objektíve“,
v rámci územia MP-ČH, zameranú na dve kategórie (zábery z mobilných zariadení,
alebo fotoaparátov)
Obdobie: I-XII/2022
Zdroje financovania: projekt Animácie,, vlastné zdroje
10. Výtvarná súťaž „Krásy MAS očami detí“
Rozsah: príprava, realizácia a slávnostné vyhodnotenie súťaže „Krásy MAS očami detí“
v rámci územia MP-ČH
Obdobie: I-XII/2022
Zdroje financovania: projekt Animácie,, vlastné zdroje
11. Projekt „Spájame komunity územia Muránska planina – Čierny Hron“

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec

Rozsah: žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „Spájame komunity územia Muránska planina
– Čierny Hron“, na podporu spolupráce aktérov v území a realizácia spoločného verejného
podujatia „Deň Partnerstva“.
Obdobie: VI-XII/2022
Zdroje financovania: zdroje Úrad vlády SR, vlastné zdroje
12. Projekt „Jazdecký turizmus v NP Muránska planina“
Rozsah: žiadosť o prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti - komponent 5.
Adaptácia na zmeny klímy rozvojové projekty v NP Muránska planina, na realizáciu projektu
„Jazdecký turizmus v NP Muránska planina“, zameraný na vytvorenie podmienok pre
fungovanie produktu Huculská magistrála.
Obdobie: VI.-XII./2022
Zdroje financovania: zdroje Plán obnovy MŽP, vlastné zdroje

B. Propagácia, informovanosť a vzdelávanie:
13. Aktualizácie web stránky Muránska planina – Čierny Hron
Obdobie: priebežne do XII/2021
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
14. Informačná kampaň k implementácii stratégie CLLD
Rozsah : Príprava a realizácia informačnej kampane k implementácii stratégie CLLD
- zrealizovanie 3 informačných stretnutí, seminárov k jednotlivým vyhláseným výzvam - 1x
PRV a 2x IROP (5.1.1 a 5.1.2)
- vydanie informačného listu „Hlásky z MASky“, 4x ročne
- informovanosť cez web stránky obcí a partnerstva, obecné noviny
Obdobie: I.- XII/2022
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
15. Nástenný kalendár územia MAS 2022
Rozsah: vydanie nástenného kalendára o prírode a krajine územia MAS Partnerstva MP-ČH
(13 strán, formát A3, počet cca. 500 ks)
Termín: VII.- IX/2022
Zabezpečí: Partnerstvo MP-ČH
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
16. Propagácia obcí a územia na konferenciách a veľtrhoch
Rozsah : Propagácia územia minimálne na 2 podujatiach konaných mimo územia MAS (podľa
aktuálnych možností epidemiologickej situácie)
Zabezpečí: Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s jednotlivými členmi najmä OZ Vydra, OZ
T4, Zbojská, s.r.o. 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
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sme mali prehľad a evidenciu, kde všade bolo územie prezentované a prípadne poskytnú
materiály!
Obdobie: I. - XII/2022
Zdroje financovania: projekt Animácie, projekt Chod MAS II, vlastné zdroje MAS, zdroje
členov MAS
17. Propagácia obcí a územia na akciách a podujatiach v území MAS
Rozsah : Propagácia MAS a CLLD stratégie minimálne na 2 podujatiach konaných v území
MAS (podľa aktuálnych možností)
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!
Obdobie: I. - XII/2022
Zdroje financovania: projekt Animácie, projekt Chod MAS II, vlastné zdroje MAS, zdroje
členov MAS
18. Propagačné predmety MPČH
Rozsah :
- vybrané drobné propagačné predmety (napr: prívesky, magnetky, nálepky, tričká, pexeso,
keramika, .... apod.)
Obdobie: priebežne r.2022
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
19. Propagácia MAS v regionálnej tlači
Rozsah: podpora propagácie výzvy IROP 5.1.1 prostredníctvom informácii v regionálnych
tlačovinách (inzercia)
Obdobie: I.Q./2022
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje
20. Zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2022“
Rozsah : zaslanie víťazných fotografií súťaže „MAS-ka v objektíve“ do národnej súťaže
Obdobie: VI-VIII/2022
Zdroje financovania: projekt Animácie, vlastné zdroje

C. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca:
21. 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/2022
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
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22. Stretnutia s MAS a VSP na úrovni kraja (VIP BB, NSRV, BBSK, OOCR)
Rozsah : 5 stretnutí
- rozvíjanie spolupráce
- príprava nového programového obdobia
- zavádzanie regionálnych značiek
- presadzovanie regionálneho LEADRA
Obdobie: I - XII/2022
Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje
23. Nadviazanie spolupráce s ďalšími zahraničnými partnermi
Rozsah: príprava spoločného projektu s českým partnerom „Společnou historií za živou
kulturou“ z Vyšegradského fondu Oblasť č. 1 Kultúra a spoločná identita, zameraného na
posilnenie spolupráce obcí, regiónov a miestnych iniciatív.
Obdobie: I./2022 – v súčasnosti nerelevantné
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
24. Vzájomná spolupráca so súčasnými zahraničnými partnermi
Rozsah: príprava a realizácia odbornej exkurzie k partnerom MAS Turystyczna Podkowa,
spojená s plánovaním spoločných projektov, spoznávaním územia a výmenou skúseností.
Obdobie: VIII.-X./2022
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje

D. Chod organizácie
25. Činnosť orgánov MAS
Rozsah : 4 zasadnutia Rady Partnerstva , 1 zasadnutie Valného zhromaždenia
Obdobie: I - XII/2022
Zdroje financovania: projekt Chod MAS I a II, vlastné zdroje
26. 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/2022
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II, vlastné zdroje
27. Vypracovanie Žiadosti na Chod MAS III.
Rozsah: Spracovanie novej ŽoNFP do výzvy na Chod MAS III. (PRV)
Obdobie: IX - XII/2022
Zdroje financovania: projekt Chod MAS II , vlastné zdroje

V Muráni, dňa 21.6.2022

