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Plán činnosti MAS na rok 2016  
schválený Zhromaždením členov MAS 09.05.2016      
 

AKTIVITY MIMO KAŽDODENNEJ ČINNOSTI A ADMINISTRATÍVY 
 

 

p.č. činnosť - aktivity termín 

1. Publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii  

1.1 
Brožúra o činnosti MAS a podporených projektoch v období 2009 - 2015 
(dokončenie z dotácie BBSK poskytnutej na prípravu stratégie) - 1 000 ks 

január - marec 

1.2 
Leták o stratégii CLLD na roky 2016 - 2023 
(dokončenie z dotácie BBSK poskytnutej na prípravu stratégie) - 1 000 ks 

apríl 

1.3 Výročná správa 2015 - 200 ks (brožúra) apríl - máj 

1.4 Noviny MAS - 2 x ročne - 9 000 ks máj a november 

1.5 Letáky o regionálnom značení - 1 000 ks (zostatok z projektu spolupráce) máj 

1.6 Fotosúťaž  máj - október, nov. 

1.7 Pamätné tabuľky k zrealizovaným projektom - 61 ks jún 

1.8 Aktualizácia web stránky MAS priebežne 

1.9 Aktualizácia web stránky regionálny produkt GEMER-AMLOHONT priebežne 

1.10 Publicita v médiách - min. 18 tlačových správ priebežne 

2. Administratívna činnosť MAS 

2.1 

Grantový 
program 
MAS 

Vyhlásenie výzvy  apríl 

2.2 Poskytovanie konzultácii k príprave projektov apríl - máj 

2.3 Administratívna kontrola projektov jún 

2.4 Hodnotenie a výber projektov - Výberová komisia MAS jún 

2.5 Podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi jún 

2.6 
Kontrola realizácie projektov na mieste - Monitorovací 
výbor MAS 

september 

2.7 Vyúčtovanie a zhodnotenie realizácie projektov  november - dec. 

2.8 
Stratégia  
2009 - 2015 

Spracovanie Správy o činnosti MAS za rok 2015 február 

2.9 

Stratégia 
CLLD 
2016 - 2023 

Predloženie žiadosti o schválenie stratégie a udelenie 
štatútu MAS v rámci výzvy PPA pre podopatrenie 19.2 

marec 

2.10 
Predloženie žiadosti v rámci výzvy PPA pre podopatrenie 
19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 
(Propagácia stratégie a informovanosť o území MAS) 

jún 

2.11 

Predloženie žiadosti v rámci výzvy MPRV SR pre špecifický 
cieľ 5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 
podporou podnikania a inovácií  
(Prevádzka a administratívna činnosť MAS) 

jún 

2.12 

Ďalšie 
projekty 

Príprava projektu Slovenské mitrovanie 2016 do výzvy 
Fondu na podporu umenia (FPU) 

marec 

2.13 Vyúčtovanie projektu Slovenské mitrovanie 2016 na FPU nov. - dec. 

2.14 Vyúčtovanie projektu Slovenské mitrovanie 2016 na BBSK nov. - dec. 

2.15 Príprava projektu Slovenské mitrovanie 2017 na BBSK november 

3. Prevádzková činnosť MAS 

3.1 Zhromaždenie členov MAS apríl - máj 

3.2 Výbor MAS  
február, apríl, jún,  
august, okt., dec. 

3.3 Dozorná rada apríl - máj 

4. Vzdelávacie aktivity organizované MAS (školenia, semináre, exkurzie a pod.) 

4.1 Odborná exkurzia do ČR september 
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5. Propagačné/animačné aktivity  

5.1 
Jednodňová reštaurácia Včelárov obed - Vzdelávacia včelnica v Liešnici 
(spolupráca na podujatí) 

21. máj 

5.2 Výstup na Maginhrad  11. jún 

5.3 Malohontský dvor - Koliesko v Kokave nad Rimavicou (účasť na podujatí) 05. - 06. august 

5.4 Súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice v Hnúšti (účasť na podujatí) 01. október 

5.5 Slovenské mitrovanie 2016 vo Veľkých Teriakovciach 22. október 

5.6 Vianočná kapustnica v Rimavskej Sobote (účasť na podujatí) 16. december 

6. Ďalšie aktivity   

6.1 Zber receptov s využitím medu v spolupráci s miestnymi včelármi máj - september 

6.2 Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky máj - jún 

6.3 Spolupráca na príprave textov na informačné tabule náučného chodníka 
Po stopách Maginhradu  

apríl - júl 

 
+ ďalšie aktivity podľa podnetov zo strany členov a spolupracujúcich organizácií MAS 
 
 
Spracovala:  Ing. Miroslava Vargová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


