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NAŠU BUDÚCNOSŤ TVORÍ TO, ČO ROBÍME DNES...

Vážení členovia a priaznivci MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron,
práve ste dostali do rúk prvé vydanie informačného spravodaja MAS, ktorého zámerom je poskytovať súhrnné
informácie z diania občianskeho združenia, prehľad o jeho činnosti a aktivitách.
Veríme, že tieto informácie budú pre Vás prínosom a veľmi radi prijmeme Vaše postrehy a návrhy pre budúce
vydania spravodaja.
Kancelária MAS Partnerstvo MP-ČH

Občianske združenie Partnerstvo Muránska planina – Čierny
Hron funguje od svojho vzniku v roku 2001.
Jeho základným poslaním je rozvoj a podpora aktivít
vo všetkých 14 členských obciach územia Muránska planina
a Čierny Hron. Naše spoločné činnosti sú zamerané na rozvoj
územia, zvyšovanie kvality života občanov, podpora
a propagácia turizmu. Najdôležitejšou je vzájomná spolupráca
na princípoch prístupu LEADER.
Dňa 4.12.2017 bol partnerstvu udelený štatút „Miestna akčná
skupina“ (MAS), čo pre naše územie znamená prínos cca
2,5 mil. € z Európskych štrukturálnych a investičných fondov
a Štátneho rozpočtu SR na rozvojové projekty Stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD).
Začiatkom roku 2018 bola zriadená kancelária MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, so sídlom v Tisovci,
Nám. Dr. V. Clementisa 87 (1.poschodie). Kancelária je k dispozícii v pracovných dňoch 900 - 1500 hod. Individuálne stretnutie je
možné dohodnúť aj na tel.č.0950464450, alebo e‑mailom: partnerstvompch@gmail.com.

Aktuálne informácie z činnosti MAS
V súčasnosti svoju činnosť zameriava Partnerstvo MP-ČH najmä na zabezpečenie
finančných prostriedkov nutných k implementácii „Stratégie CLLD územia
Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“, formou vypracovávania žiadostí
o finančnú podporu v rámci projektov:
Chod MAS I.
Projekt na zabezpečenie fungovania kancelárie, podpísaná zmluva s účinnosťou od
15.5.2018. Zdroje sú čerpané predovšetkým na základné vybavenie kancelárie, nájom
a mzdy.
Animácie
Projekt zameraný na propagáciu, výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi,
informačné akcie pre širokú verejnosť. Zároveň je podkladom pre financovanie
opatrení našej stratégie zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR (PRV) Projekt je
schválený v štádiu prípravy zmluvy.
Implementácia IROP
Cieľom tohto projektu je získanie zdrojov na financovanie opatrení našej stratégie
zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Projekt je
aktuálne v štádiu schvaľovania.
Z našej činnosti ďalej vyberáme:
 konajú sa pravidelné zasadnutia Rady Partnerstva MP-ČH, ktorá riadi činnosť
MAS v zmysle plánov schválených Valným zhromaždením;
 4.4.2018 sa v Muráni uskutočnilo Valné zhromaždenie Partnerstva MP-ČH,
 pravidelne aktualizujeme web stránku Partnerstva MP-ČH s poskytovaním
aktuálnych informácií z územia;
 spustili sme 11. ročník vlastného mini-grantového programu „Naštartujme
s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“;
 zastupujeme potreby územia na rôznych konferenciách
a rokovaniach na úrovni kraja a SR ;
 priebežne zabezpečujeme vzdelávanie personálu kancelárie.

JEDINEČNOSŤ A SPOLUPRÁCA DVOCH REGIÓNOV Muránska planina – Čierny Hron

Aktuálne výzvy
Výzva č. GP-P MPCH–2018/11/1, na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z vlastného Grantového
programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“,
vyhlásená dňa 20.6.2018
Oblasti podpory zameraná na priority Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska
planina – Čierny Hron:
1. Rozvoj cestovného ruchu
3. Obnova a rozvoj obcí
4. Rozvoj komunitných služieb
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 500 €.
Termín uzávierky pre prijímanie žiadostí o finančnú podporu je 16.7.2018
Podrobné informácie nájdete na našej web stránke www.muranskaplanina.com
Výzva č. SKHU/ETA/1801, na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé
projekty, vyhlásená 1.6.2018
Oblasť podpory pre Prioritnú os 1 – Príroda & Kultúra a Prioritnú os 4 - Podpora
cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
v rámci Programu spolupráce Interreg V‑A Slovenská republika – Maďarsko
Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu 20 000 €
Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu 50 000 €
Dátum uzatvorenia výzvy je 31.7.2018
Podrobné informácie nájdete na web stránke www.viacarpatia-spf.eu
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-27, na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a
existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.
Dátum vyhlásenia výzvy je 27.6.2018.
Dátum uzatvorenia výzvy je 20.12.2018
Podrobné informácie nájdete na web stránke www.mpsr.sk

Najbližšie akcie
„XVII. Deň stromu“

„Ródeo Muráň, 26. ročník“

Kedy:
14. júl 2018
Kde:
Lesnícky skanzén, Čierny Balog

Kedy:
20. - 21. júl 2018
Kde:
Peprovice pri Muráni

„Astrovlak“

„Tvorivé dielne“

Kedy:
19. júl 2018
Kde:
Lesnícky skanzén, Čierny Balog

Kedy :
02.07.2018 - 14.07.2018 o 17.00
Kde :
V zasadačke OÚ Michalová

Nájdete nás
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.
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