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PLÁN ČINNOSTI   
VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA  

NA ROK 2009 
 

 
 

Aktivita č.1 : 
 

     Zabezpečenie chodu kancelárie 
 

 
 

 poradenské služby pre občanov pôsobiacich na území MAS v oblasti finančných 
zdrojov EÚ, národných zdrojov, iných zdrojov, tvorby a realizácie projektov a pod. 

 doplňovanie auditu územia MAS, 
 informačný servis o aktivitách VSP - aktualizácia web stránky VSP, vydávanie 

informačných materiálov a bulletinov o VSP 
 organizovanie workshopov a seminárov pre obyvateľov na území VSP 
 organizovanie vzdelávania a školení 
 vedenie účtovníctva a administratívy VSP 
 získavanie finančných prostriedkov pre činnosť VSP a napĺňanie jeho cieľov 
 účasť na pracovných cestách 
 vzdelávanie sa manažmentu kancelárie (školenia, tréningy, workshopy ....) 

 
Termín plnenia:             január – december                                                                             

 
Zodpovední: manažér,  

účtovník,      
RADA 
 

Aktivita č.2 :  
 

 Spolupráca s VUC BB (odbor regionálneho rozvoja) 
 

 
 
 pracovné stretnutie so zástupcami VUC BB (odbor regionálneho rozvoja) / 

dojednanie finančnej podpory - spolufinancovanie IS VSP MP 
 vypracovanie žiadosti na dotáciu vzdelávania členov VSP MP poskytovanú VUC BB 

(prípadne iných aktivít) 
 

Termín plnenia:                  január – marec 
 

Zodpovední:                                                                               manažér 
účtovník,      
RADA 
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Aktivita č.3 :  
 

   Národná, nadnárodná a iná spolupráca    

 
 príprava a realizácia stretnutia so starostami VSP MP a poslancami VUC BB 
 spolupráca s MAS Malohont a Podpoľanie prípadne s inými potenciálnymi MAS 
 zapojenie sa do realizácie cezhraničného projektu s partnerom ČR - Společná Cidlina 
 príprava a realizácia workshopu za účasti MAS Turystyczna Podkova a Společná 

Cidlina 
 

Termín plnenia:             marec – september  
Zodpovední: predseda, 

manažér,      
RADA 
 

Aktivita č.4 :  
 

   Mikrogranting 
 

 
 príprava, vyhlásenie a realizácia II. kola mikrograntingu  
 výber a zaškolenie členov hodnotiacej komisie pre mikrogranting 
 hodnotenie mikrograntingu 
 implementácia úspešných projektov 
 monitoring a finančná kontrola  

 
Termín plnenia:                                                                                            apríl – december 
Zodpovední:                                                                               manažér 

hodnotiaca komisia,      
RADA 
 

Aktivita č.5 :  
 

    Prezentácia a propagácia VSP MP 

 
 príprava a účasť na výstavách CR   ( výstava CR v Tisovci – predpoklad účasti 

zahraničných partnerov MAS Turystyczna Podkova a Společná Cidlina )  
 organizovanie workshopov 
 prezentácia VSP MP doma i v zahraničí 
 príprava článkov do obecných noví (Valaská, Hronec, Osrblie ........)  
 tvorba informačných bulletinov  
 tvorba propagačných materiálov  
 vytvorenie vizitiek pre členov RADY a manažéra VSP MP 
 aktualizácia web stránky  

 
Termín plnenia:                         marec – december 
Zodpovední:                                                                               predseda, 

manažér,     
RADA 
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Aktivita č.6 :  
 

     Vzdelávanie     

 
 príprava a realizácia vzdelávacích programov (I. etapa): 
 

a) pre členov VSP MP –  písanie projektov, projektové účtovníctvo, implementácia  
    projektov 
b) pre členov RADY VSP MP – pracovné komisie 
c) pre obyvateľov z územia VSP MP 
 

 príprava a realizácia vzdelávacích programov (II. etapa): 
  

a) pre členov VSP MP –  písanie projektov, projektové účtovníctvo, implementácia  
    projektov 
b) pre členov RADY VSP MP – pracovné komisie 
c) pre obyvateľov z územia VSP MP 

 
 príprava a realizácia vzdelávacích programov (III. etapa): 

 
implementácia, monitoring realizovaných projektov 

 
 príprava a realizácia workshopov 
 
 návrh a vytvorenie adresného informačného toku pre členov VSP  

 
Termín plnenia:             máj – december 

 
Zodpovední: predseda, 

manažér,      
RADA 
 

Aktivita č.7 :  
 

     Pracovné stretnutia, verejné zasadnutia 
 

 
 zasadnutia RADY VSP MP (min. 1 x mesačne) 
 zasadnutie Valného zhromaždenia VSP MP ( apríl) 
 zasadnutie a správa revíznej komisie 
 činnosť komisií a pracovných skupín VSP MP 

 
Termín plnenia:             január – december 

 
Zodpovední:                                                                               predseda, 

manažér,      
RADA, 
komisie, pracovné skupiny 
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Aktivita č.8 :  
 

       Projektová činnosť VSP MP 

 
 vyhľadávanie vhodných výziev 
 príprava projektov zameraných na rozvoj územia VSP MP v súlade s IS  
 projektové poradenstvo 

 
Termín plnenia:                                                                       máj – december 
Zodpovední:                                                                               predseda, 

manažér,     
RADA 

 
 
 
 
 

 


