Mikrograntový program mikroregiónu Muránska planina
„ŠANCA V NÁŠOM MIKROREGIÓNE“

PODPORENÉ PROJEKTY 2010
Do mikrograntovej výzvy Mikroregiónu Muránska planina bolo doručených 12
projektových žiadosti. Celková výška žiadosti o príspevok je 5759,90 €. Celková hodnota
predložených žiadostí je 10395,94 €.Grantová komisia dňa 8.7.2010 vyhodnotila
predložené žiadosti a upovedomila žiadateľov podporených projektov o výsledkoch
hodnotenie.

Podporené projekty mikrograntovou komisiou :
PROJEKT 2/2010
Názov : Drevený altánok v kultúrno- športovom areály Rimavská Píla.
Predkladateľ : OZ ZDaR, Združenie detí a rodičov
Suma požadovaná z rozpočtu MRMP 325€ / spolufinancovanie predkladateľa: 768 EUR
Suma pridelená mikrograntovou komisiou : 325 €
Krátke zhrnutie projektu :
OZ ZDaR sa rozhodlo vybudovať v obci Rimavská Píla kultúrno – športový areál, súčasťou ktorého bude aj
drevený altánok, ktorý bude slúžiť na spoločné stretávanie sa obyvateľov aj hostí. Pod altánkom budú
uložené stoly, stoličky, ohnisko a do budúcna stôl na stolný tenis. Altánok bude slúžiť aj pri rôznych
podujatiach, ako: Deň obce Rimavská Píla, Deň detí, Športový deň a iné.
OZ ZDaR chce toto miesto
premeniť na pekné verejné miesto pre ich komunitu a tiež hostí, ktorí sem prídu. Chcú dosiahnuť, aby sa
na tomto verejnom mieste stretávali viaceré generácie a vytvárali medziľudské vzťahy.

_______________________________________________________________________
PROJEKT 4/2010
Názov :

Areál pri kríži - miesto pokoja a úcty

Predkladateľ : Občianske združenie PARADISO
Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 450,€ /Spolufinancovanie predkladateľa: 104,85 €
Suma pridelená mikrograntovou komisiou : 320 €
Krátke zhrnutie projektu :
Základnou myšlienkou projektu je zrekultivovanie a úprava priestoru v okolí kríža v obci Čierny Balog.
Verejné priestranstvo pri kríži, ktorý je významnou dominantou v miestnej časti Dobroč, je už od nepamäti
miestom, kde sa občania obce a návštevníci zastavujú a hľadajú vnútorný pokoj. Počas letných mesiacov
slúži práve toto miesto na konanie bohoslužieb a kultúrnych akcií, ktorých myšlienka je spojená
s vyprosením milostí pre náš kraj. Skrášlením prostredia v okolí kríža chce OZ Paradiso vyzdvihnúť
dôstojnosť a význam tohto miesta, ako aj poskytnúť občanom a návštevníkom možnosť duchaplne prežívať
chvíle v modlitbách a hľadaním vnútorného pokoja.

_______________________________________________________________________
PROJEKT 5/2010
Názov : Detské ihrisko - dar pre najmenších
Predkladateľ : Občianske združenie MIAZGA
Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500€ Spolufinancovanie predkladateľa: 1 158 €
Suma pridelená mikrograntovou komisiou : 330 €
Krátke zhrnutie projektu :

Občianske združenie MIAZGA sa uchádza o finančnú podporu na výstavbu jediného verejnosti
voľne prístupného detského ihriska v obci Čierny Balog. Detské ihrisko spolu s lavičkami na posedenie
bude tvoriť príjemné športovo - oddychové miesto pre mladé rodiny s deťmi, resp. pre mamičky na
materskej dovolenke. Jeho existencia v terajšej dobe televízorov a počítačov vo veľkej miere prispeje, že
viac detí bude viac času tráviť na čerstvom vzduchu pri fyzickej aktivite vrátane ich rodičov. Tým, že
detské ihrisko bude vybudované vedľa verejnosti prístupného viacúčelového ihriska bude to mať
vzájomný pozitívny synergický efekt na ich návštevnosť. Rodičia sprevádzajúci deti si budú môcť tiež
zašportovať, zahrať loptové hry medzi sebou, alebo aj s deťmi navzájom, čím sa otužia vzťahy v rodinách
i medzi občanmi navzájom. Deti získajú kladné vzory aktívneho trávenia voľného času.
_______________________________________________________________________
PROJEKT 6//2010
Názov : „Informácie pre všetkých“
Predkladateľ : Mesto Tisovec
Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500€ / Spolufinancovanie predkladateľa: 200 €
Suma pridelená mikrograntovou komisiou : 330 €
Krátke zhrnutie projektu :
Projekt zahŕňa rozšírenie siete turisticko – informačných panelov osadených v meste Tisovec. V centre
mesta bude osadený panel s mapou mesta a na turistickom chodníku 4 ks panelov, ktoré budú turistov
informovať o prírodnej rezervácii Hradová, o využití lesov v minulosti, faune a flóre i o okolitých vrchoch.
Pre zahraničných turistov texty na paneloch budú preložené aj do anglického jazyka.

_______________________________________________________________________
PROJEKT 7/2010
Názov : „Šanca pre deti“
Predkladateľ : Lucia Tatarová, Čierny Balog
Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500 € /Spolufinancovanie predkladateľa: 107,50 €
Suma pridelená mikrograntovou komisiou : 450 €

Krátke zhrnutie projektu :
Myšlienka tohto projektu vznikla na základe dlhodobého problému, nakoľko v obci Čierny Balog v miestnej
časti Jánošovka a Fajtov chýba verejný priestor pre deti. Návrh na vybudovanie detského ihriska je
opodstatnený, pretože frekventovaná premávka na úzkych uliciach kde sa pohybuje 100-150 deti je veľmi
nebezpečná. Hlavnou myšlienkou je získať a zariadiť priestor, ktorý bude slúžiť na hry a rôzne športové
aktivity detí. Na detskom ihrisku sa bude nachádzať detský drevený domček s plastovou šmýkačkou,
drevenou hojdačkou, rebríkom a lezeckou stenou, bude tam umiestnený aj drevený vláčik, ktorý má
lokomotívu a tri vagóny a svoju funkciu budú plniť aj oddychové lavičky. V priestore zostane možnosť
vybudovať ihrisko pre ďalšie športové aktivity a oddychovú zónu.

_______________________________________________________________________
PROJEKT 9/2010
Názov : „Dokončenie náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“
Predkladateľ : OZ Zbojská
Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500 € / Spolufinancovanie predkladateľa: 220 €
Suma pridelená mikrograntovou komisiou : 380 €
Krátke zhrnutie projektu :
Na existujúcej turistickej trase Čertovou dolinou, ktorá prechádza územím NP Muránska Planina je
vybudovaní zážitkový edukačný chodník so zameraným na spoznanie životného prostredia ktorým
prechádza. Chodník vedie dolinou Remetiska odkiaľ prechádza popod viadukt železničky Zubačka do
Čertovej doliny a pokračuje ďalej po hranici prírodnej rezervácie Čertova dolina až po dolinu Galička
a sedlo Zbojská. Chodník vedie popri prirodzenom toku potoka Furmanec a vedľa jaskyne Čertova
diera. Chodník bol využívaní len turistami a pre širokú verejnosť je nedocenený. Chodník vychádza aj
z histórie, kedy bol v minulosti používaní furmanmi , horármi, valachmi a inými ľuďmi. O tejto histórii
sa návštevníci dozvedia z informačných panelov, na ktoré plánujeme použiť finančné prostriedky
z tohto projektu. Chodník začína a končí pred Informačnou kanceláriou v sedle Zbojská, kde je pre
návštevníkov zabezpečené parkovanie a stravovanie na Salaši Zbojská, príp. aj ubytovanie. Chodník
je súčasťou aktivít cestovného ruchu v sedle Zbojská a plánuju ním každoročne otvárať turistickú
sezónu v Mikroregióne MP a v Národnom parku Muránska Planina, nakoľko sedlo Zbojská je jednou
zo vstupných brán do Národného parku Muránska Planina. Chodník zároveň nadväzuje na poznávací
chodník sedlo Zbojská – sedlo Chlípavice, na ktorom premáva vyhliadkový autobus Zbojnícka strela
a ktorý je možno absolvovať aj peši i na koňoch.

_______________________________________________________________________
PROJEKT 10/2010
Názov : „Zbližovanie občanov mikroregiónu Muránska Planina kultúrnym podujatím
v obci Muránska Dlhá Lúka“
Predkladateľ : Obec Muránska Dlhá Lúka
Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500 € / Spolufinancovanie predkladateľa: 720 €
Suma pridelená mikrograntovou komisiou : 200 €

Krátke zhrnutie projektu :
Obec Muránska Dlhá Lúka zorganizovala vystúpenie operného speváka Martina Babiaka v novembri 2009
v miestnom Rímskokatolíckom kostole. O vystúpenie bol veľký záujem, zúčastnilo sa ho okolo 190 ľudí,
našich občanov ale aj z nášho mikroregiónu. Z tohto dôvodu sa pokúšame uskutočniť podobný koncert (ak
nám bude priať počasie) pod šírim nebom po zotmení a vstupné sa vyberať nebude. V prípade
nepriaznivého počasia dohodneme vystúpenie v miestnom Evanjelickom kostole(v prípade záujmu dve
vystúpenia). Keďže aj minulý rok sa vystúpenia zúčastnilo veľa občanov aj z okolitých obcí a miest,
predpokladáme, že tomu bude aj tohto roku. Informácie o vystúpení zverejníme okrem našej obce aj v okolí
a v obciach združených v našom mikroregione. Operný spevák M. Babiak pri svojich vystúpeniach nesie
veľkú charizmu a cieľ „Zbližovanie občanov mikroregiónu“ a ostatných sa za jeho účasti určite vydarí.
Finančný príspevok plánujeme použiť ako časť jeho honorára.

_______________________________________________________________________
PROJEKT 11/2010
Názov : „Krásy Muránskej planiny“ propagačný materiál“
Predkladateľ : Obec Muráň
Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500 € / Spolufinancovanie predkladateľa: 100 €
Suma pridelená mikrograntovou komisiou : 288€
Krátke zhrnutie projektu :
Obec Muráň v rámci mikrograntového programu „Šanca v našom mikroregióne 2010“ získa prostriedky na
vytlačenie krásneho pexesa „Krásy Muránskej planiny“ . Tento propagačný materiál v rámci podpory
rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne pomôže nielen samotnej obci, ale aj celej Muránskej planiny,
keďže v pexese sú zobrazené vzácnosti a krásy nášho okolia.

_______________________________________________________________________
PROJEKT 12/2010
Názov : „Zubačka v parku„
Predkladateľ : Polhora kultúrne – telovýchovné združenie
Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 374 €/ Spolufinancovanie predkladateľa: 424 €
Suma pridelená mikrograntovou komisiou : 374 €
Krátke zhrnutie projektu :
Cieľom projektu je hravou formou spropagovať národnú kultúrnu pamiatku ozubnicovú železnicu (ľudovo
nazývanú ZUBAČKA) a tak zatraktívniť park obce, ktorý využívajú rodičia s deťmi a aj samotné deti na
trávenie voľného času.

