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VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI  

PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA –  ČIERNY 

HRON  ZA ROK  2011  

 

 

  

 Naše občianske združenie Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron sa riadilo aj  

minulý rok 2011 prijatými stanovami a ostatnými schválenými dokumentmi – Plánom 

činnosti Partnerstva MP-ČH a schváleným rozpočtom, organizačným poriadkom a  internými 

smernicami. Našim základným rozvojovým dokumentom je naďalej Integrovaná stratégia 

rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, ktorej sú podriadené všetky 

uskutočnené aktivity. Ich zameranie je najmä: 

 Na podporu podnikania hlavne v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu 

a doplnkových služieb, 

 Na podporu vzdelanosti, zamestnateľnosti a informovanosti obyvateľov 

územia, 

 Na skvalitnenie života obyvateľov, rozvoj infraštruktúry a služieb v obciach,  

 Na  ochranu a zachovanie životného prostredia  a prírodného bohatstva. 

 

 V súčasnosti eviduje Partnerstvo MP-ČH 44 členov. Verejný sektor je zastúpený 12 

členmi: 10 – obcí, 1 – stredná škola, 1 – domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. 

Súkromný sektor tvorí 5- podnikateľských subjektov, Občiansky sektor je tvorí 13 – 

mimovládnych organizácií a cirkví a 14 fyzických osôb. Pomer zastúpenia jednotlivých 

sektorov je 27,27% : 118,36% : 61,37,0% (V:S:O), kde nadpolovičné zastúpenie má 

občiansky sektor. Úbytok platiacich členov je spôsobený najmä tým, že Partnerstvo nedostalo 

štatút MAS a niektorí členovia – hlavne FO, SHR a obce Valaská, Osrblie a Hronec nevidia 

preto dôvod uhrádzať členské príspevky. 
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 Na  minuloročnom Valnom zhromaždení bol prijatý návrh na zníženie členských 

príspevkov pre obce z pôvodných 0,50 EUR na obyvateľa,  na sumu 0,40 EUR na obyvateľa. 

Dôvodom zníženia boli najmä problémy s plnením prichádzajúcich podielových daní pre 

samosprávy. Ešte začiatkom roka svoj nedoplatok za obdobie roka 2010 na členskom 

vyrovnali obce Michalová, Sihla a Muránska Huta. Obec Pohronská Polhora vyrovnala 

nedoplatok za r. 2010 vo výške 600,00 EUR, zvyšok zatiaľ neuhradila. Členské za  rok 2011 

zatiaľ vyrovnané nemajú obce Sihla a Pohronská Polhora. Obce Valaská, Osrblie a Hronec sa 

síce zaviazali na Valnom zhromaždení, že nedoplatky na členskom za predchádzajúce roky 

uhradia, neurobili tak a žiadali postupne o odpustenie členského. Z týchto dôvodov im Rada 

Partnerstva MP-ČH pozastavila členstvo v OZ podľa stanov ( uznesenie č.2 zo 16.6.2011) 

a rozhodla sa ponechať možnosť obnovenia členstva v Partnerstve po splnení podmienok 

riadneho člena. Takéto riešenie neplatenia členského bolo prijaté preto, lebo Integrovaná 

stratégia je spracovaná pre celé územie a vzhľadom na pripravované VZN BBSK bude 

potrebné riešiť túto otázku spolu  so samosprávnym krajom. 

 Dňa 30.03. 2011 sa konalo Valné zhromaždenie v obci Čierny Balog, zúčastnilo sa ho 58, 

82 % členskej základne. Rada Partnerstva  má od roku 2009 – 11 členov, v revíznej komisii 

pracujú  ďalší 3 členovia.  

 Rada Partnerstva MP- ČH zasadala v roku 2011 celkovo 5 krát a podľa možností sa jej 

zúčastňovali členovia osobne, ak sa z osobných alebo pracovných dôvodov nemohli stretnutia 

zúčastniť, boli informovaní ihneď telefonicky a i- mailom. 

 

       Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP- ČH 

Dátum 03.02.2011 14.03.2011 16.06.2011 10.08. 2011 19.10.2011 

Miesto 

zasadnutia 
Čierny Balog Pohronská 

Polhora 

Muránska 

Dlhá Lúka 
Tisovec Michalová 

Účasť  členov 

Rady 
7 6 8 6 6 

 

 Aktívne pracovala počas uplynulého roka aj hodnotiaca komisia pre grantový program 

Partnerstva v zložení K. Pindiaková, T. Tisovčíková, B. Vetráková,M. Nosko a predseda 

komisie  G. Giertl. Zasadnutí komisie sa zúčastňovala aj predsedníčka združenia. Komisia 
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zasadala 4 krát. Pripravila IV. Ročník grantového programu pre členov Partnerstva MP- ČH 

.pod názvom „ Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina- Čierny Hron“, ktorá bola 

vyhlásená 1.7.2011. Na grantový program bolo vyčlenených 3000,00 EUR, tieto  financie 

vyčerpané neboli. Program bol zameraný na implementáciu aktualizovanej Integrovanej 

stratégie rozvoja územia so špecifickým cieľom: „Podpora činností v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu  a podpora doplnkových aktivít v cestovnom ruchu.“ Zaslané projekty 

komisia posúdila, administrovala, prideľovala finančné prostriedky žiadateľom 

a odkontrolovala ich vyúčtovanie dňa 28.12.2011. Počas prípravy, realizácie a vyúčtovania 

projektov bolo poskytované realizátorom projektov bezplatné poradenstvo. Celkovo grantová 

komisia prerozdelila pre 5 úspešných žiadateľov z celého územia finančné prostriedky vo 

výške 2200,00 EUR. Celková hodnota projektov predstavuje čiastku 5152,72 EUR. 

Realizáciou  spoločných grantových programov sa nám darí zvyšovať účasť miestnych ľudí 

na rozvoji regiónu. Tiež  sa takýmto spôsobom dostáva Partnerstvo do povedomia občanov 

územia. 

Prehľad úspešne zrealizovaných  projektov Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom 

MP- ČH r.2011 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Výška grantu v 

€ 

Celková hodnota 

projektu 

1. 

Obec  

Muránska 

Dlhá Lúka 

Zhotovenie informačnej 

tabule  

 

500,00 

 

800,00 

2 

Obec 

 Čierny Balog 

Cyklotrasa „Čierny Balog- 

Chlipavice“ 

 

500,00 

 

662,72 

 

3. 

Obec  

Michalová 

Náučný chodník 

„História obce Michalová“ 

 

500,00 

 

2 000,00 

4. 

Obec 

 Muránska Huta 
Revitalizácia pamätníka SNP 

 

200,00 

 

260,00 

 

5. 
OZ Vrchár Pohoda na Planine 500,00    1 373,67 

 

 
SPOLU  2 200,00    5 096,39 
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 Partnerstvo MP- ČH je riadnym členom v organizáciách, ktoré napomáhajú regionálnej 

a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader a podľa možností sa zúčastňuje aktivít a podujatí, 

ktoré tieto organizuje hlavne BB VIPA (máme aj zastúpenie v regionálnej rade  -I. Milecová, 

I. Pašmík) a Národná sieť rozvoja vidieka. 

 Pokračujeme v nadviazanej spolupráci so zahraničnými partnermi, ktorá trvá už od roku 

1997 – MAS Společná Cidlina z Českej republiky a MAS Turystycna Podkowa z Poľska. 

V dňoch 8.- 11. Apríla sme sa zúčastnili spoločne všetci traja partneri regionálnej výstavy 

v Krakove. Podujatie organizovala MAS Turystycna Podkowa z Poľska, ktorej členovia nás 

oboznámili aj s ďalšími aktivitami na ich území. Dohodli sme tradíciu, že každý rok 

zorganizuje spoločné podujatie jedna z partnerských zahraničných MAS.  Sme vďační našim 

partnerom, že  majú záujem pokračovať v spoločných aktivitách aj napriek tomu, že nemôžu 

s nami realizovať spoločné projekty zahraničnej spolupráce, pretože sme nezískali štatút 

MAS. Chcem vysloviť vďaku starostovi z Čierneho Balogu – Ing. Františkovi Budovcovi za 

ochotu  zapožičať automobil, ktorým sme absolvovali cestu do Krakova. 

 Naďalej spolupracujeme aj s národnými partnermi–MAS Malohont a MAS Podpoľanie. 

Dlhodobo veľmi dobrú spoluprácu máme s BBSK- odborom Regionálneho rozvoja, 

Mikroregiónom Muránska planina, Národným parkom Muránska planina (spolupráca pri 

spracovaní stratégie a akčného plánu v rámci procesu Európskej charty pre trvalo-udržateľný 

turizmus )  a VOKA z Banskej Bystrice.  

 Aj napriek pokračujúcej znižovanej finančnej podpore Partnerstva sa usilujeme napĺňať 

všetky plánované aktivity a hľadáme možnosti získať peniaze z iných zdrojov a tiež ušetriť 

v rozpočte ďalšie prostriedky. Tu by som chcela poďakovať za podporu BBSK, ktorý nám 

pomohol finančne zabezpečiť vydanie informačného materiálu t.j. 5000 ks brožúr k 10. 

Výročiu založenia partnerskej spolupráce na území Muránska planina- Čierny Hron. Finančná 

čiastka príspevku predstavovala 3 990,- EUR. 

 Rada Partnerstva na svojich zasadnutiach sa snažila po celý uplynulý rok maximálne 

šetriť finančné prostriedky. Jej členovia ako aj členovia grantovej komisie sa vzdali 

plánovanej odmeny. V tomto roku sa neprispievalo z OZ ani na zahraničné exkurzie, účastníci 

si ich hradili z vlastných zdrojov. Ušetrili sme aj na prevádzke kancelárie, telefóne a in.  
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Hlavné aktivity Partnerstva MP-ČH  zabezpečované v roku 2011: 

Január 

 Účasť na výstave CR ITF Slovakiatour v dňoch 20.-23.01.2011 v Bratislave 

zabezpečovali personálne aj technicky v spoločnom stánku OZ Vydra. – Čierny Balog 

a Zbojská, s.r.o. Partnerstvo MP- ČH finančne podporilo naše subjekty čiastkou 250,- 

EUR  a dodalo výstavné panely a prezentačné materiály. Prezentácia bola veľmi 

úspešná a prilákala veľký počet návštevníkov 

Február  

 Zasadnutie Rady 03.02.2011 v Čiernom Balogu  

 Príprava návrhu plánu činnosti, rozpočtu na r. 2011 

 Vymáhanie pohľadávok na členských príspevkoch  

 Spracovanie článku o území Partnerstva MP-ČH do magazínu BBSK – „ Náš kraj“ 

 Vypracovanie projektu „ Náučný chodník na Tŕstie“ pre mesto Tisovec 

 Účasť na seminári NSRV BB „Inovačné programy pre rozvoj vidieka“ 25.2.2011 

Počúvadlo (I.Pašmík) 

Marec 

 Zasadnutie Rady  14.03. 2011 v Pohronskej Polhore a príprava na výstavu CR 

v Krakove  

 Valné zhromaždenie 30.03. 2011 v Čiernom Balogu, kde  bol schválený plán činnosti 

a rozpočet na r.2011 Partnerstva MP-ČH. VZ schválilo nižšiu výšku členských 

príspevkov na rok 2011 pre obce na 0,40EUR / na obyvateľa 

Apríl 

 08. – 10.04. 2011 sme sa zúčastnili prezentácie Partnerstva MP- ČH na veľtrhu 

v Krakove (  K.Pindiaková, R. Hlaváčik, I. Pašmík, I. Milecová, O. Pašmíková) 

 12.04. 2011 – účasť na zakladajúcom zhromaždení NSS MAS v Levoči ( I. Pašmík) 

Partnerstvo nepotvrdilo svoje členstvo v tejto organizácii. 

 14.- 15.04.2011 sa zástupca Partnerstva MP-ČH (I.Pašmík) zúčastnil odbornej 

exkurzie do Rakúska organizovanej NSRV BB 

 Vypracovanie cenovej ponuky na spracovanie zákazky „Klaster CR – propagačné 

podujatia“ vo výzve obce Čierny Balog v rámci projektu ) „Huculská magistrála - 
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klaster cestovného ruchu na území Muránska planina - Čierny Hron“. S našou 

cenovou ponukou vo výške 26.775 EUR na dobu 36 mesiacov  sme boli úspešní. 

Máj 

 05. 05.2011 - Krajská konferencia k rozvoju vidieka v BBSK  v Banskej Bystrici, 

organizované BBSK  ( I. Milecová) 

 05.05.2011 – Členská schôdza BB VIPA ( I. Milecová) 

 17.05. 2011 – Spoločné zasadnutie Komisie Regionálneho rozvoja BBSK v Tisovci, 

kde sme vystúpili s prezentáciami – I. Milecová o činnosti Partnerstva, I. Pašmík – 

prezentoval projekt Huculská magistrála, K. Mešková predstavila činnosť Zbojská 

s.r.o. 

 Vypracovanie projektu a žiadosti do výzvy Zelené obce 2011 „Lipa zbojníka Surovca“ 

pre OZ Vrchár. 

Jún 

 Zasadnutie Rady 16.06.2011 v Muránskej Dlhej Lúke  

 22.-24.06. 2011- Návšteva delegácie zo Škótska. Počas troch dní  navštívili hostia 

Prednú Horu, Hrad Muráň, Národný park MP, Tisovec, Salaš Zbojská. Ubytovanie 

hostí zabezpečil O. Galko na Michalovej. Posledný deň strávili hostia na Čiernom 

Balogu, kde navštívili Komunitné centrum, OZ Vydru a Lesnícky skanzen. N OcÚ ich 

prijal aj starosta obce F. Budovec. Program pre hostí zabezpečovali I. Milecová, M. 

Nosko, K. Mešková, I. Vlček, O. Galko, R. Hlaváčik. V Muráni sa im venovali 

riaditeľ Národného parku -  M. Boroš,  V. Hromada a starosta obce  R. Goldschmidt. 

 Zasadnutie a príprava grantovej výzvy „Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2011“ 

 Spracovanie plagátu pre podujatie „Martin Babjak so súrodencami“ pre obec 

Muránska Dlhá Lúka   

 Stretnutie so zástupcami obce Bükkszék, rokovanie o nadviazaní spolupráce v oblasti 

účasti na súťaži vo varení. V roku 2011 sme sa nezúčastnili. 

Júl 

 01.07.02011 - Vyhlásenie grantovej výzvy „Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH 

r.2011“ 
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 26.07.2011 – Rokovanie so zástupcami odboru Regionálneho rozvoja BBSK 

o finančnej  podpore na vydanie propagačného materiálu Partnerstva ( I. Milecová) 

 Vypracovanie projektu „Zriadenie Komunitného centra“ pre obec Muránska Dlhá 

Lúka  

August 

 03.-08.08.2011- Organizovanie a zabezpečenie medzinárodného tábora V4 pre 8 detí 

z územia v Maďarsku – Galyatéto. Zabezpečenie projektu prebiehalo spolu 

s Mikroregiónom Muránska planina  a RRA v Hnúšti  

 10.08.2011-  Zasadnutie Rady v Tisovci a zasadnutie Hodnotiacej komisie k výberu 

úspešných projektov grantovej výzvy 

 22.08. 2011 - Zasadnutie Regionálnej Rady BB VIPA v Banskej Bystrici ( I. 

Milecová) 

September 

 3 – dňová študijná cesta do Talianska organizovaná BB VIPA zameraná na realizáciu 

podpory Leader( zúčastnili sa B. Vetráková, I. Milecová, P. Marek )  

 Vypracovanie ponuky a získanie zákazky pre Úrad BBSK v hodnote 3 990,- EUR, na 

vyhotovenie a tlač informačného materiálu „Propagácia vidieckych aktivít na území 

Muránska planina – Čierny Hron“ pri príležitosti 10. výročia Partnerstva 

Október 

 19.10.2011  - Zasadnutie Rady na Michalovej 

 Vypracovanie projektu pre Mikroregión   MP“ Vstupné panely do územia MP“ cez 

Program obnovy dediny 

 Príprava  propagačno – prezentačného materiálu Partnerstva MP- ČH 

November 

 08.11. 2011- Zasadnutie Regionálnej Rady BB VIPA v Hrachove ( I. Milecová) 

 Spracovanie Web stránky pre obec Drábsko 

 Vypracovanie projektu „ Vyhliadková veža na Tŕstie“ pre mesto Tisovec 

 Tlač informačno-propagačného materiálu Propagácia vidieckych aktivít na území 

Muránska planina – Čierny Hron“ 

 Výroba a nákup tričiek pre prezentáciu partnerstva v spolupráci z OZ Vrchár. 
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 Vypracovanie vlastného projektu „Propagácia územia Muránska planina – Čierny 

Hron“ do VZN BBSK na rok 2012. 

 Vypracovanie projektu do VZN BBSK na rok 2012„Náučný chodník Zbojníka 

Surovca – rekonštrukcia“ pre Zbojská, s.r.o. 

 Vypracovanie projektu do VZN BBSK na rok 2012 „Prezentačný materiál Sedlo 

Zbojská“ pre OZ Vrchár 

December 

 III. ročník Nadregionálnych majstrovstiev v zabíjačke 2011 na Zbojníckom dvore  

 28.12.2012 – Zasadnutie grantovej komisie na Zbojskej – vyhodnotenie 

zrealizovaných projektov 

 Distribúcia propagačných materiálov pre obce Partnerstva MP- ČH 

 

Priebežná aktivity: 

- Priebežná aktualizácia web stránky Partnerstva, pravidelné prezentovanie podujatí 

v území. 

- E-mailový informačný servis, vrátane Aktuálneho prehľadu grantových výziev 

realizovaný v spolupráci so Združením pre rozvoj vidieka v Banskej Bystrici 

a Krajskou rozvojovou agentúrou BB. 

- Zapojenie sa do pracovnej skupiny pre prípravu VZN BBSK pre podporu regiónu 

(I.Pašmík) 

- Spolupráca na príprave projektového zámeru projektu Huculská magistrála (5 

pracovných stretnutí) 

- Aktívna spolupráca v rámci pracovnej skupiny MAS a VSP banskobystrického kraja  

(2 stretnutia) 

 

  V roku 2011 sa nepodaril začiatok spustenia projektu Huculská magistrála, ktorý 

zabezpečuje obec Čierny Balog a Partnerstvo MP- ČH je tiež jeho partnerom. Oddialenie 

realizácie bolo spôsobené zdĺhavosťou verejných obstarávaní, ktoré realizátor nemohol 

ovplyvniť. Pevne verím, že v roku 2012  sa projekt bude postupne realizovať a pocítia to aj 

občania v území. 
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 Za aktívnu činnosť a prejavenú dôveru chcem poďakovať všetkým členom Partnerstva 

Muránska planina –Čierny Hron. A to hlavne starostom našich obcí, ktorí sa snažia finančne 

podporovať naše združenie aj keď v každej z obcí riešia problémy s financiami. Tiež chcem 

vyzdvihnúť takých podnikateľov ako sú na Zbojníckom dvore a Marekovom dvore, ktorí 

robia dobré meno Partnerstvu a celému územiu. No a v neposlednom rade občianskym 

združeniam ako je Vydra a KC- Čierny Balog, ZDaR, Zbojská a ostatným aktívnym 

kolektívom i jednotlivcom, ktorí  pracujú pre Partnerstvo MP- ČH alebo podporujú jeho 

činnosť a pomáhajú zviditeľňovať náš región.  

 Valné zhromaždenie vyslovuje poďakovanie predsedníčke I. Milecovej a manažérovi 

I.Pašmíkovi za ich činnosť v roku 2011. 

 

Príloha: Odpočet plnenia Plánu činnosti na rok 2011 

 

 

20.3.2012 Pohronská Polhora 

  

        Mgr. Irena Milecová 

                                                                        Predsedníčka Partnerstva MP-ČH. 
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Plán činnosti na rok 2011 

odpočet plnenia 
 
Plán činnosti na rok 2011 schválený na zasadnutí Valného zhromaždenia v Čiernom Balogu, 

30.3.2011 

  

Oblasti činnosti: 

A. Podpora rozvojových aktivít miestnych samospráv 

B. Medzinárodná a regionálna spolupráca. 

C. Propagácia a informovanosť 

D. Rozvoj územia 

E. Chod organizácie 

 

 

Oblasť činnosti A Podpora rozvojových aktivít miestnych samospráv: 

 

 

1. Vypracovanie malých projektov pre samosprávy   

Rozsah : 5 projektov 

Obdobie: III – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

3 projekty pre samosprávy (nebol záujem samospráv) 

 Muránska Dlhá Lúka,  

 MR Muránska planina,  

 Mesto Tisovec 

3projekty pre iných členov 

 2x OZ Vrchár,  

 Zbojská, s.r.o 

 

2. Propagácia obcí 

Rozsah : 2 aktivity 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania:  vlastné zdroje partnerstva  

2 aktivity 

 ITF Slovakiatour 2011 

 Regionálny veľtrh Krakow 
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3. Informačný servis 

Rozsah :  ročne 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

65 aktualít odoslaných samosprávam 

  

4. Vypracovanie web stránok obcí, mikroregiónov 

Rozsah : 2 webstránky 

Obdobie: III – XII 2011 

Zdroje financovania:  

- vlastné zdroje partnerstva 67%  

- zdroje obcí 33% 

1 stránka  (nebol záujem samospráv) 

 obce Drábsko 

 

 

 

Oblasť činnosti B Medzinárodná a regionálna spolupráca: 

 

 

5. Stretnutie s partnermi   

Rozsah : 2 stretnutia 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva a zdroje partnerov 

5 stretnutí (stretnutie s partnermi SK sa neuskutočnilo, nedostali sme pozvanie) 

 stretnutie so zahraničnými partnermi v Poľsku 

 2 zasadania BB VIPA 

 2 stretnutia MAS a VSP BB kraja  

 

6. Stretnutie s BBSK   

Rozsah : 2 stretnutia 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

3 stretnutia  

 Zasadanie komisií BBSK v Tisovci;  

 Krajská konferencia v BB;  

 Rokovanie so zástupcami BBSK o podpore Partnerstva  
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7. Zapojenie sa do prípravy VZN BBSK   

Rozsah : 4 stretnutia 

Obdobie: I – V 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

3 stretnutia  boli uskutočnené iba 3 stretnutia, väčšia časť komunikácie bola emailami 

 

8. Účasť na medzinárodných exkurziách   

Rozsah : 2 exkurzie 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva, zdroje BB VIPA 

2 exkurzie 

 odborná exkurzia Rakúsko 

 odborná  exkurzia Taliansko 

 

9. Účasť na regionálnych konferenciách a workshopoch   

Rozsah : 4 podujatia 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

3 podujatia 

 Krajská konferencia v Banskej Bystrici 

 Seminár NSRV BB Počúvadlo 

 Workshop a zakladajúce zhromaždenie NSS MAS v Levoči 

 

 

 

Oblasť činnosti C Propagácia a informovanosť: 

 

10. Vedenie a aktualizácia web stránky   

Rozsah : priebežne 

Obdobie: I – XI 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

 Minimálne 320 aktualizácií web stránky, zabezpečené priebežne  

 

11. Účasť na konferenciách a veľtrhoch   

Rozsah : 3x 

Obdobie: I – XI 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

4 aktivity 

 ITF Slovakiatour 2011 
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 Regionálny veľtrh Krakow 

 Krajská konferencia v Banskej Bystrici 

 Zasadanie komisií BBSK v Tisovci;  

 

12. Informačný spravodaj o realizovaných mikroprojektoch  

Rozsah : 1 x 

Obdobie: III – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

1 materiál 

Vydaný informačno – propagačný materiál k 10 výročiu vrátane prezentácie 

mikroprojektov zo zdrojov BBSK 

 

13. Informačný servis  

Rozsah : priebežne 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva 

116 emailových informácií, zabezpečované priebežne 

 

14. Propagácia v regionálnej tlači a  STV 

Rozsah : 2x 

Obdobie: II - VII 2011 

Zdroje financovania: BB VIPA 

 1 propagácia (propagačná aktivita STV bola zrušená) 

 Článok v mesačníku „Náš kraj“ 

 

 

 

Oblasť činnosti D Rozvoj územia 

 

15. Podpora mikroprojektov  

Rozsah : 1 mikrogranting /min. 6 projektov 

Obdobie: V – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

1 mikrogranting / podporené 5 projektov, podaných bolo iba 5 projektov 

 

16. Partnerstvo v projekte cestovného ruchu – Klaster CR – Huculská magistrála  

Rozsah : priebežne 

Obdobie: V – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva, spolufinancovanie  

Spolupráca pri príprave projektu 5 stretnutí 
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17. Monitoring realizovaných mikroprojektov  

Rozsah : 1x 

Obdobie: V – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

fyzicky nezrealizovaný 

 

 

 

Oblasť činnosti E Chod organizácie 

 

18. Zasadania Rady a VZ 

Rozsah : 7 zasadaní 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

 6 zasadaní 

 Valné zhromaždenie 

 5 zasadaní Rady 

 

19. Spracovanie vlastných projektov  

Rozsah : 2x 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

3 projekty a ponuky 

 projekt do VZN BBSK - neúspešný 

 ponuka na Úrad BBSK - propagačný materiál - úspešná 

 ponuka na obec Čierny Balog – Klaster CR - úspešná 

 

20. Prevádzka organizácie  

Rozsah : priebežne 

Obdobie: I – XII 2011 

Zdroje financovania: vlastné zdroje partnerstva  

  Zabezpečené priebežne riadenie, manažment, účtovanie, komunikácia 

 

 

Pohronská Polhora, 20.3.2012 


