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poradie

POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV

1.

2.

3.

podacie
číslo

názov
žiadateľa

názov projektu

popis projektu

Obce mikroregiónu Rimava a Rimavica chcú realizáciou projektu
prispieť k vybudovaniu náučného chodníka Po stopách Maginhradu
ako aktraktívneho prvku cestovného ruchu, ktorý priláka do regiónu
viac návštevníkov. V rámci projektu budú vybudované prvé 4
Mikroregión Náučný chodník
stanovištia v katastri obce Vyšný Skálnik, ktoré nadviažu na zvyšných
02-MAS03-2014 Rimava a
PO STOPÁCH
8 stanovíšť na území obce Nžný Skálnik, čím dôjde k vybudovaniu
Rimavica
MAGINHRADU
chodníka v celej jeho dĺžke. Konkrétne budú zhotovené smerovníky
s informačnými tabuľami a drevená plastika knihy s 12 stranami na
začiatku chodníka, ktorá bude informovať návštevníkov o celom
chodníku.
Zámerom projektu je opraviť a zhustiť značenie na existujúcom
náučnom chodníku Drienčanský kras, vymeniť poškodené držiaky
informačných panelov, časom vyblednuté a nečitateľné informačné
panely, zrekonštruovať vtáčiu rozhľadňu a oddychové miesto. Opravu
Mikroregión Krížom, krážom
značenia a výmenu smerovníkov si vyžaduje aj úsek turistickej trasy
01-MAS03-2014
Teplý Vrch "pešobusom"
Márie Széchy prechádzajúci obcami mikroregiónu Teplý Vrch.
Hlavnou aktivitou je vyznačenie novej turistickej trasy Budikovany Chvalová a osadenie informačných panelov v obci Budikovany, pri
jaskyni Podbanište (najdlhšej v okrese) a pri Chvalovskej jaskyni, kde
sa za čias kráľa Mateja Korvína razili falošné mince.
Na území mikroregiónu Sinec - Kokavsko bude v rámci projektu
vyznačených cca 120 km cyklotrás podľa spracovanej projektovej
dokumentácie - od schvaľovacieho procesu trás dotknutými
Značené
Mikroregión
inštitúciami, cez výrobu orientačného značenia až po vyznačenie trás
cyklotrasy
03-MAS03-2014 Sinec v teréne. Počas realizácie projektu budú do prác a značenia cyklotrás
v Mikroregióne
Kokavsko
zapojení a zaškolení aj miestni dobrovoľníci, ktorí budú následne
Sinec - Kokavsko
zabezpečovať údržbu značenia cyklotrás. Prírodný a historický
potenciál územia, ktorý budú cyklotrasy spájať, bude vhodnou formou
využívaný pre trávenie voľného času v sedle bicykla.

celkový
rozpočet
v EUR

požadovaná
výška
príspevku
v EUR

schválená
výška
príspevku
v EUR

8 664,00

7 000,00

7 000,00

8 000,00

7 000,00

7 000,00

8 391,20

7 000,00

7 000,00

25 055,20

21 000,00

21 000,00

Na základe bodového hodnotenia schválila Výberová komisia MAS dňa 03.07.2014 v Hrachove v zložení:
Ing. Miroslav Porubiak, Ing. Soňa Ňuňuková, Mgr. Jana Strapková, Mária Koniarová, Henrich Hajnák, Mgr. Gabriel Mihályi, Tibor Csúr

V Hrachove, 04.07.2014
Spracovala: Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS

