Brezno 13.12.2007

Záverečná správa o realizácii prípravy územia Muránska planina –
Čierny Hron na program LEADER

V prvej etape bol vytvorený miestny expertný tím, ktorý participuje na realizácií aktivít,
vrátane pracovníkov PRVA, VSP MP a externých expertov. Celý tím mal 7 členov.
1. Dopracovanie a aktualizácia integrovanej stratégie a rozšírenie MAS o ďalšie obce
Požadované výstupy:
 Doplnenie Integrovanej stratégie VSP MP – časť Audit a Analýza územia – 1 dokument
Je spracovaný aktualizovaný dokument a doplnený o celé územie Čiernohronského
mikroregiónu. Má dve časti Audit územia a Analýza územia v súlade s najmodernejšou
metodikou tvorby strategických dokumentov. Dokument sa aj napriek krátkosti času spracoval
za využitia participatívnych metód – dve z pracovných stretnutí boli venované tejto
problematike. Celý dokument má 78 strán

2. Príprava územia na čerpanie prostriedkov z PRV Os 4 LEADER
Požadované výstupy:


Zabezpečenie informovanosti

o

zorganizovanie 6 pracovných stretnutí

Bolo zrealizovaných 6 pracovných stretnutí v období od 6.11. do 7.12.2007 na témy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formy a možnosti financovania činnosti partnerstva
Plnenie podmienok prístupu obcí Hronec, Osrblie Valaská
Príprava územia VSP v roku 2007 na program LEADER
Pán prípravy územia na program LEADER v roku 2008
Propagácia a marketing partnerstva a územia VSP
Analýza potenciálu a obmedzení územia Čiernohronského mikroregiónu

Celkovo sa pracovných stretnutiach zúčastnilo 86 účastníkov, väčšinou členov VSP
MP, čo je v priemere 14 občanov na stretnutie.
o

zorganizovanie 9 informačných seminárov v obciach

Boli zrealizované 9 informačných seminárov v období od 15.11. do 12.12.2007
v obciach:
- Drábsko 15.11.2007
- Tisovec 20.11.2007
- Muráň 21.11.2007
- Valaská 7.12.2007
- Hronec 7.12.2007
- Sihla 9.12.2007
- Čierny Balog 10.12.2007
- Lom nad Rimavicou 11.12.2007
- Pohronská Polhora 12.12.2007

Semináre boli umiestnené tak, aby sa na nich mohli zúčastniť občania zo všetkých
obcí. Zvláštnu pozornosť sme venovali najmä obciam Sihla, Lom a Drábsko, nakoľko
tieto v prvej etape odmietli ponuku vstúpiť do VSP MP. V každej z týchto obcí sme
zrealizovali samostatné stretnutie, napriek tomu, že sa jedná o malé obce. Z tohto
dôvodu je aj účasť na týchto stretnutiach nižšie. Môžeme však konštatovať, že
stretnutia mali priamy dopad a všetky tri obecné zastupiteľstvá sa rozhodli ešte raz
prerokovať možnosť vstúpenia do VSP MP.
Celkovo na seminároch bola účasť 161 občanov, čo je v priemere takmer 18 občanov
na stretnutie.

o

spracované databázy potenciálnych partnerov a zabezpečovanie informačného
servisu

Sú spracované dve databázy, ktoré sa stále priebežne aktualizujú. Prvá zahŕňa
všetkých potenciálnych partnerov VSP MP v území a k 12.12. obsahuje 199
kontaktov. Druhá je databáza občanov, ktorým sa poskytuje informačný servis
v území prostredníctvom emailovej komunikácie – táto sieť má 84 kontaktov
k 12.12.2007. Celkovo v rámci poskytovania informačného servisu bolo od 24.10. do
12.12.2007 odoslaných 68 informačných emailov, čo je v priemere 2 emaily denne.

o

dopracovanie a aktualizácia web stránky

Bolo spracované zadanie web stránky bol vybraný dodávateľ, ktorý už sfinalizoval jej
novú štruktúru, fotografické a textové materiály boli spracované zaslané na
zverejnenie, postupne sa dopĺňajú ešte niektoré textové časti najmä z lokality
Čiernohronského mikroregiónu

o

spracovanie a vydanie informačného bulletinu

Bolo spracované zadanie pre informačný bulletin, jeho obsahová a formálna podoba,
bol vybraný spracovateľ grafickej časti a tlače, boli skompletizované fotografické
podklady, spracovaná sa textová časť a vytlačenie 1000 ks, formát A5

o

spracovanie a vydanie prezentačného materiálu o VSP MP a území

Bolo spracované zadanie pre prezentačný materiál, jeho obsahová a formálna
podoba, bol vybraný spracovateľ grafickej časti a tlače, boli skompletizované všetky
podklady, spracovaná grafická podoba a tlač 500 ks formát A4

o

spracovanie informačných panelov o území VSP MP

Bolo spracované zadanie pre informačné panely, ich obsahová a formálna podoba,
bol vybraný spracovateľ grafickej časti a tlače, boli skompletizované všetky podklady,
spracovaná sa grafická podoba a tlač 5 ks z čoho 2ks boli financované z rozpočtu
BBSK 3 ks z vlastného rozpočtu partnerstva. Rozmery panelov sú 80 x 170 cm.
o

technické zlepšenie informovanosti územia vybavenie pre

Bolo spracované zadanie pre výber technického vybavenia – notebook, dataprojektor,
tlačiareň, zrealizoval sa výber techniky a jej nákup z vlastného rozpočtu VSP MP.
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