PARTNERSTVO
MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com

UZNESENIA
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH
dňa 22.02.2012

č.1.

Rada schvaľuje program zasadnutia, schvaľuje zapisovateľa: I.Pašmík, a overovateľov
zápisnice: R.Hlaváčik a P.Marek.

č.2.

Rada berie na vedomie informáciu o účasti na podujatí v Poľsku

č.3.

Rada poveruje účastníkov podujatia v Poľsku aby spracovali správu o podujatí, ktorá
bude odoslaná organizátorovi a našim partnerom v SR
Zodpovedná: J.Rončáková; Termín: do 30.05.2012

č.4.

Rada schvaľuje formu prezentácie partnerstva na spoločnom večere vo Francúzsku a
odsúhlasuje prípadnú náhradu nákladov prispievateľom na túto prezentáciu; o výške
rozhodne Rada podľa konkrétnej situácie po ukončení výjazdu na svojom
nasledujúcom zasadaní.

č.5.

Rada berie na vedomie neúčasť K.Pindiakovej na výjazde do Francúzska

č.6.

Rada poveruje predsedníčku prerokovať zabezpečenie zástupcov Zbojská, s.r.o. na
výjazde do Francúzska
Zodpovedná: I.Milecová; Termín: do 15.03.2012

č.7.

Rada schvaľuje návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 so zvýšením príjmovej aj
výdavkovej položky o 3568,80 EUR pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu. Táto úprava
rozpočtu je podmienečná a podlieha schváleniu Valným zhromaždením

č.8.

Rada neschvaľuje ponuku spolupráce s organizáciou Vášeň pre Slovensko

č.9.

Rada neschvaľuje ponuku BBSK na vlastný stánok na Župnom lete.

č.10. Rada schvaľuje prezentáciu na Župnom lete prostredníctvom OZ Vydra
č.11. Rada neschvaľuje ponuku Mesta Brezno na vlastný stánok na Dni mesta.
č.12. Rada schvaľuje prezentáciu prostredníctvom Zbojská s.r.o

kontakt: 0918–118 034, 0918–118 041,
partnerstvompch@gmail.com, www.muranskaplanina.com

č.13. Rada berie na vedomie informáciu o stave projektu Huculská magistrála
č.14. Rada schvaľuje vyhlásenie výzvy „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina –
Čierny Hron“ na rok 2012 sa nasledovnými podmienkami:
 Príprava výzvy: 28.4.2012
 Vyhlásenie výzvy: 1.5.2012
 Ukončenie prijímania žiadostí: 31.5.2012
 Vyhodnotenie žiadostí: do 12.6.2012
 Začiatok realizácie projektov: 15.6.2012
 Ukončenie realizácie projektov: 15.11.2012
 Zúčtovanie projektov: 30.11.2011
Celková alokácia: 3200,- EUR; Maximálna čiastka grantu: 500,- EUR;
Spolufinancovanie: minimálne 20%
Grantová komisia:
Mgr. Mária Šajgalíková,
Ing. Marek Nosko,
Katarína Pindiaková,
Jana Rončáková,
Ing. Terézia Tisovčíková,
Ostatné podmienky ostávajú nezmenené ako vo vyzve 2011
Zodpovedná: K.Pindiaková; Termín: do 12.12.2012

č.15. Rada schvaľuje prijatie Ing. Mareka Nosku za člena Partnerstva MPČH
V Muránskej Dlhej Lúke 24.04.2012

..............................................
Mgr. Irena Milecová
predsedníčka Rady MP-ČH
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