Správa o činnosti združenia za rok 2002
Stanovené ciele
Nakoľko sa činnosť partnerstva v roku 2002 iba rozbiehala, stanovené ciele, ktoré mali overiť možnosti existencie
partnerstva. V rámci tohto zámeru boli naplánované päť hlavných aktivít :
1./ Prvým cieľom bolo vypracovať a zaužívať systém práce združenia a získanie nových členov.
2./ Druhým cieľom bolo vyškolenie aspoň jedného facilitátora – menežera pre náš MR.
3./ Tretím cieľom bolo vybudovať systém práce a spôsoby financovania menežera mikroregiónu .
4./ Štvrtým cieľom bolo vybudovanie funkčného komunikačného a informačného centra (KIC)
v Tisovci.
5./ Piatym cieľom bolo vytvorenie funkčnej komunikačnej siete, do ktorej by boli zapojené všetky
obce.
Realizácie
1./ V rámci plnenia prvého cieľa sa vybudoval systém pravidelných mesačných stretnutí partnerstva, ktorých základom
bola vzájomná výmena informácií o aktivitách jednotlivých členov a o možnostiach finančných zdrojov pre plánované projekty.
Uskutočnilo sa celkovo 10 stretnutí partnerstva v rámci mikroregiónu.
2./ V rámci plnenia druhého cieľa boli pre mikroregión vyškolení dvaja facilitátori v rámci školenia, ktoré organizovala
RRS. Sú to Ing. Hecková Miroslava a PhDr. Igor Pašmík.
3./ V rámci plnenia tretieho cieľa bola v spolupráci s Vidieckym parlamentom vypracovaná „Náplň práce vidieckeho
menežera pre MR. Muránska planina“. V roku 2002 sme podľa zámeru vyskúšali spôsob financovania práce menežera
prostredníctvom grantov z rôznych nadácií. Pre tento účel bolo vypracovaných celkovo 5 projektov v priemernej hodnote 320.000,Sk na jeden projekt. Ani jeden z týchto projektov nebol schválený. Na základe tejto skúsenosti a získaných skúseností z práce
s donormi (nadáciami) sme na rok 2003 pripravili na odskúšanie nový model financovania, ktorého základ tvorí príspevok
z rozpočtu samospráv. Financovanie prostredníctvom grantov môže byť v súčasnej dobe realizované iba ako doplnkové k vlastným
zdrojom.
Funkciu menežera mikroregiónu vykonával v roku 2002 PhDr. Pašmík z občianskeho združenia Vrchár, ktorý svoju
činnosť financoval zo zdrojov OZ Vrchár a formou dobrovoľnej práce.
Odhad minimálnych nákladov na činnosť menežera je cca. 20.000,- Sk / mesačne, v čom sú
zahrnuté náklady na prepravu, komunikačné náklady, bežná réžia kancelári a minimálna mzda z odvodmi.
4./ Štvrtým cieľom bolo vybudovanie KIC v Tisovci, čo sa podarilo iba čiastočne. Mesto Tisovec venovalo bezplatne
kancelárske priestory a náklady spojené s energiami, Firma INTERHOLZ, s.r.o. poskytla vybavenie nábytkom. Vzhľadom na
neúspešnosť v získaní grantových prostriedkov sa nepodarilo vybaviť kanceláriu potrebnou technikou. Z toho istého dôvodu nebola
zabezpečená prevádzka centra v pravidelných konzultačných hodinách. Poradenstvo a konzultácie v kancelárii realizoval PhDr.
Pašmík formou vopred telefonicky dohodnutých termínov stretnutí. Činnosť menežera bola uskutočňovaná najmä prostredníctvom
internetu, sústreďovaním a následnou distribúciou aktuálnych informácií členom združenia.
5./ Posledný cieľ - vytvorenie funkčnej komunikačnej siete, sa nepodarilo naplniť na 100%. Zámerom bolo vybudovať
centrálu v KIC v Tisovci, čo sa nezrealizovalo. Zároveň sme chceli zrealizovať zabezpečenie aktívneho pripojenia na internet
v každej obci, v rámci siete MR, čo sa podarilo zatiaľ vo všetkých obciach okrem Muránskej Lehoty, kde bude pripojenie vytvorené
v priebehu tohto roku.

V rámci mikroregiónu sa v roku 2002 ukončil projekt „ Podpora rozvoja turizmu v mikroregióne Muránska planina „,
ktorého realizátorom bolo občianske združenie Vrchár.
Celý projekt bol realizovaný v celkovej hodnote 1.156.000,- Sk. Na jeho realizáciu bol získaný v roku 2001 grant vo
výške 867.000,- Sk.
V rámci projektu boli vypracované nasledujúce výstupy :
1./ Tourism Master Plan mikroregiónu Muránska planina – 1 verzia,
Nakoľko sa jedná o dlhodobý proces prieskumov a získavania informácii a verejného pripomienkovania a jeho spracovanie je
náročné vzhľadom na stupeň ochrany prírody v našom MR, bolo nutné rozdeliť tvorbu tohto dokumentu na tri etapy. Spracovanie
2-verzie za pripomienkovania verejnosti bude postupne realizované v roku 2003 a vypracovanie konečnej verzie ukončené do konca
roku 2004.
Celkový odhad nákladov na vytvorenie komplexného dokumentu je 940.000,- Sk. V rámci 1 etapy bolo preinvestovaných
495.000,- Sk, na dofinancovanie je potrebné
ešte získať 445.000,- Sk.
2./ Budovanie priestorového informačného systému CR v MR – 1 fáza.
V rámci tejto aktivity bol spracovaný marketingový návrh priestorového značenia MR a zrealizovaná prvá základná fáza systému
a to : 4 ks vstupných panelov do MR a 5 ks informačných panelov do MR. Tieto budú umiestnené na jar v tomto roku.

Celkové odhadované náklady na realizáciu systému priestorového značenia mikroregiónu je 690.000,- Sk, z čoho bolo
v realizovaná časť v hodnote 256.000,3./ Propagácia MR Muránska planina.
V tejto aktivite bol vydaný plnofarebný propagačný katalóg MR v štvorjazyčnej mutácii v počte výtlačkov 5000 ks. Bola
zrealizovaná prezentácia MR na výstave CR Slovakiatour 2002 a bol spracovaný materiál pre tvorbu internetovej stránky MR, ktorá
sa realizuje v súčasnosti.
Celkovo bolo vynaložené na realizáciu tejto aktivity 347.000,- Sk, z čoho
Náklady na katalóg boli 55,- Sk na kus t.j. 275.000,- Sk
Na Slovakiatour 2002
30.000,- Sk
Na prípravu internetovej stránky
42.000,- Sk
4./ V štvrtej aktivite bol vypracovaný návrh partnerských regiónov z krajín EÚ, Maďarska a Poľska.
Náklady na túto aktivitu boli 35.000,- Sk
5./ Na zabezpečenie realizácie projektu bolo vynaložených 23.000,- Sk
Spolufinancovanie projektu vo výške 25%, t.j. 289.000,- Sk, bolo zabezpečené dobrovoľnou prácou členov združenia Vrchár. Na
realizácii projektu sa podieľalo 18 dobrovoľníkov, v celkovo odpracovanom čase 1500 hod. a v hodnote 300.000,- Sk
Na preklenutie financovania projektu bola zriadená zbierka členov vo forme pôžičky, v celkovej výške 285.000,- Sk

