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Združenie verejno – súkromného partnerstva pre rozvoj mikroregiónu Muránska planina, bolo
založené v roku 2001. Zakladateľmi boli obce Muráň, Muránska Lehota, Muránska Huta, Pohronská
Polhora, Michalová a mesto Tisovec. Toto občianske združenie je dobrovoľným, neziskovým združením
založeným podľa par 2 Zák.č. 83/1990 Zb. Sídlom združenia je Michalová.
Združenie slúži ako oficiálna platforma pre široké medzisektorové partnerstvo v rámci
mikroregiónu. Jeho úlohou je :
Zabezpečenie spolupráce všetkých oblastí života mikroregiónu, prepojenie miestnej samosprávy,
štátnej správy, podnikateľov a tretieho sektora.
Stanovenie priorít rozvoja mikroregiónu
Vypracovanie akčného plánu rozvoja mikroregiónu
Koordinácie rozvoja mikroregiónu
Priama podpora trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu
Zastupovanie mikroregiónu navonok
Vytváranie partnerstiev na vyššej (regionálnej) úrovni
Vytváranie zahraničných partnerstiev
Zriadenie a spolupodieľanie sa na zabezpečení prevádzky Komunikačného a informačného centra
(KIC) mikroregiónu a jeho pobočiek, I-dom.

Spolupodieľanie sa na zriaďovaní ziskových a neziskových organizácií
Cieľom týchto aktivít je koncentrácia čerpania podporných finančných prostriedkov z fondov a grantov
v rámci nášho mikroregiónu a príprava na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov po vstupe do EÚ.
V súčasnosti má združenie 38 členov, pričom sú zastúpení podnikatelia, tretí sektor, samospráva i štátna
správa.
Vedenie združenia je zabezpečené správnou radou, ktorá je zložená z :
Hyacinta Tyčiaková Mgr.

-

Mináč Peter, Mgr.

-

Berčík, Jaroslav, Mgr
Alberty Ivan, Ing.
Goldschmidt Roman,Ing
Sládeček, Karol
Sklenáriková Soňa
Uhrín, Marcel. RnDr.
Pašmík, Igor, PhDr.

-

Ordziak, Ľubomír
Hecková, Miroslava. Ing.
Čajková Zuzana

-

predsedkyňa mikroregiónu, starostka obce Pohronská
Polhora
predseda Rudohorskej Rozvojovej Spoločnosti, primátor mesta
Tisovec,
predseda regionálneho ZMO, starosta obce Michalová
zástupca CSM Tisovec
starosta obce Muráň
podnikateľ v hipoturistike
starostka obce Muránska Lehota
riaditeľ správy NaPaMP
facilitátor mikroregiónu, predseda Združenia pre rozvoj
turizmu - Vrchár,
prezident Klubu priateľov Muránskej planiny
facilitátorka mikroregiónu, pracovníčka MÚ Tisovec
I- dom Muráň, Občianske združenie rozvoj Muránskej
doliny

Správna rada sa stretáva 8 –10 krát ročne
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V rokoch 2001 a 2002 sa koncipovali zámery združenia, budovalo členstvo, zriadilo sa Komunikačné
centrum v Tisovci. Keďže ako nové združenie sme neuspeli v získavaní prostriedkov z grantov na
zabezpečenie činnosti centra a združenia, rozhodlo Valné zhromaždenie na rok 2003 realizovať zámery
z vlastných prostriedkov – najmä príspevkov obcí.
Združenie nemá stálych pracovníkov.
Realizované projekty 2003

Združenie realizovalo v marci 2003 v spolupráci s IROMAR Banská Bystrica úspešné školenie
zástupcov miestnych samospráv na komunikáciu s verejnosťou. v celkovej hodnote 70.000,- Sk.
V marci – apríli 2003 sme realizovali projekt MR „Muránska planina – spoznajme EÚ“ v rámci
predreferendovej kampane v celkovej hodnote 99.500,- Sk.
V súčasnosti z vlastných prostriedkov (príspevky obcí) realizujeme spracovanie analytickej časti
Programu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja v jednotlivých obciach nášho mikroregiónu.
Zároveň sa aktívne podieľame na projekte Železničného múzea v Bratislave na projekte „Nech to
para tlačí“ – obnova prevádzky historickej parnej ozubnicovej železnice na trati Brezno – Tisovec, v rámci
ktorej bolo preinvestovaných vyše 10 mil. Sk získaných od rôznych donorov.
V júli tohto roku začal prevádzku Internetový dom v Muráni, realizovaný v rámci projektu „IDomy“ KÚP BB. Na zabezpečení činnosti I-domu Muráň sa podieľa i naše združenie.
Združenie je od februára 2003 členom BB VIPA a od marca 2003 členom partnerstva Prvá
rozvojová vidiecka agentúra, Brezno spájajúcim región Horehronie.
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