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Správa o činnosti MAS za rok 2017







stratégia CLLD 2016 - 2023
grantový program MAS 2017
regionálne značenie produktov
ďalšie projekty a aktivity
vzdelávanie a informovanie
propagácia regiónu
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Stratégia CLLD 2016 - 2023

Stratégia CLLD 2016 - 2023
 06.04.

 02.05.

 27.06.
 30.06.

PPA - zrušenie výzvy č. 20/PRV/2016 na
predkladanie žiadostí o schválenie
stratégie CLLD a udelenie štatútu MAS
(tzv. 2. kolo)
PPA - vyhlásenie výzvy č. 21/PRV/2017
na predkladanie žiadostí o schválenie
stratégie CLLD a udelenie štatútu MAS
(tzv. 2. kolo)
MAS - schválenie dodatku č. 2 k stratégii
MAS - predloženie žiadostí o schválenie
stratégie CLLD a udelenie štatútu MAS na
PPA v rámci 2. kola
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Stratégia CLLD 2016 - 2023
 24.08.

 31.08.
 08.09.
 09.10.
 25.10.

PPA - potvrdenie o registrácii žiadosti
o schválenie stratégie a udelenie štatútu
MAS (tzv. 2. kolo)
PPA - výzva na doplnenie žiadosti
o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS
MAS - doplnenie žiadosti o schválenie
stratégie CLLD a udelenie štatútu MAS
PPA - výzva na doplnenie žiadosti
o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS
MAS - doplnenie žiadosti o schválenie
stratégie CLLD a udelenie štatútu MAS

Stratégia CLLD 2016 - 2023
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Stratégia CLLD 2016 - 2023
 20.11.

PPA - rozhodnutie o schválení stratégie
a udelení štatútu MAS
(s účinnosťou od 05.12.2017)

Stratégia CLLD 2016 - 2023
schválených 3 450 437,62 €
na podporu miestneho rozvoja, z toho:
2 927 453,00 €
na podporu projektov obcí, podnikateľov
a mimovládnych organizácií v súlade s prioritami
stratégie
(= projekty v rámci stratégie)
522 984,62 €
na prevádzku MAS, informovanosť a propagáciu MAS
(= chod MAS a animácie)
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Stratégia CLLD 2016 - 2023
 celkové zdroje
pre MAS
z PRV a IROP:

 zdroje na projekty
v rámci stratégie
podľa sektorov:

Grantový program MAS 2017
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Grantový program MAS 2017
 nebola vyhlásená žiadna výzva kvôli nedostatku
finančných zdrojov na prevádzku MAS

Regionálne značenie produktov
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Regionálne značenie produktov
 01/2017

zasadnutie certifikačnej komisie k posúdeniu
žiadostí o udelenie regionálnej značky v rámci
výzvy č. 03/2016

 02/2017

odovzdávanie certifikátov o používaní značky
v rámci výzvy č. 03/2016
fotenie regionálnych produktov
dotlač visačiek a nálepiek pre výrobcov
spracovanie žiadosti o dotáciu na propagáciu
regionálnej značky v rámci VZN BBSK č. 33/2017
fotenie regionálnych produktov
spracovanie textov a výber fotografií do letákov
dotlač visačiek a nálepiek pre výrobcov

 02/2017
 02/2017
 05/2017
 09/2017
 11/2017
 12/2017

Regionálne značenie produktov
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Regionálne značenie produktov
 Propagácia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT





zdroj financovania: VZN BBSK č. 33/2017
dotácia + vlastné zdroje MAS: 3 000,00 € + 544,00 €
hlavná aktivita projektu:
11-12/2017
príprava podkladov
a vydanie katalógu regionálnych produktov
 dokončenie projektu v tomto roku (01-03/2018)
kvôli oneskorenému podpisu zmluvy (11/2017)

Ďalšie projekty a aktivity
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Súťaž o regióne Odkiaľ pochádzam
 v spolupráci s Centrom voľného času v Hnúšti
 03/2017 prezentácia regiónu Malohont pre žiakov
základných a stredných škôl v Hnúšti
 05/2017 prezentácia návrhov v rámci súťaže Nápad
pre môj región a vedomostná súťaž o regióne
Malohont o vecné ceny vrátane regionálnych
produktov
 06/2017 triedny výlet po regióne pre víťazov súťaže
Nápad pre môj región (II. A SOŠ Hnúšťa)

Súťaž o regióne Odkiaľ pochádzam
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Lukovišťský kalíščok
 v spolupráci s obcou Lukovištia a ďalšími organizáciami
 2. ročník súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných destilátov
Banskobystrického kraja
 05/2017 degustácia ovocných destilátov
a spolupráca pri spracovaní výsledkov
hodnotenia (260 vzoriek z 30 páleníc)
 06/2017 spracovanie katalógu súťažných vzoriek
 07/2017 vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov,
koštovka ovocných destilátov a kultúrny
program, spolupráca pri organizácii podujatia

Lukovišťský kalíščok
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Maginhrad bližšie k ľuďom






v spolupráci s obcou Nižný Skálnik
zdroj financovania: Nadácia Slovenskej sporiteľne
dotácia + vlastné zdroje obce: 3 500,00 € + 1 023,77 €
hlavné aktivity projektu:
08/2017 prípravné práce k návrhu altánku
a zabezpečeniu archeologickému výskumu
 09/2017 spoluorganizácia brigád na Maginhrade v
spolupráci s Mikroregiónom Rimava a Rimavica
 10/2017 archeologický výskum neďaleko rozhľadne
 10/2017 výstavba altánku s ohniskom na Maginhrade

Maginhrad bližšie k ľuďom
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Vzdelávanie a informovanie

Vzdelávanie a informovanie


06/2017

účasť na konferencii vo Vígľaši: Prístup LEADER/CLLD
a spolupráca MAS na Slovensku - výmenou skúseností k
rozvoju vidieka



07/2017

účasť na školení pre MAS/VSP v B. Bystrici:
Implementácia CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017)



11/2017

účasť na seminári v B. Bystrici a v MAS Podpoľanie,
Zlatá cesta a Malohont (vrátane prípravy programu):
Informačný seminár pre VSP Banskobystrického kraja



11/2017

účasť na konferencii v B. Bystrici: Miestny rozvoj
vedený komunitou - nástroj pre miestne komunity na
vidieku



12/2017

príprava a realizácia regionálneho stretnutia
v Hrachove v spolupráci s ViP BB: Príprava
regionálnych odbytových partnerstiev
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Vzdelávanie a informovanie

Propagácia regiónu
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Propagácia regiónu
 aktualizácia web stránky www.malohont.sk
 mesačná aktualizácia podujatí v regióne a jeho okolí
 vydanie propagačných materiálov:
 výročná správa MAS za rok 2016 - 200 ks
 odznaky rozhľadní Slopovo a Vŕšok - 2 x 200 ks
 nástenný kalendár Farby Malohontu 2018 - 150 ks
 plagát Kalendár podujatí na rok 2018 - 300 ks
 návrh propagačných materiálov:
 plagáty na podujatia pre členov MAS - 18 ks
 panoramatické tabule na Chorepu - 2 x 3 ks

Propagácia regiónu
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Propagácia regiónu





04/2017
06/2017
07/2017



07/2017
07/2017
08/2017
09/2017



10/2017





podpora účasti regionálnych výrobcov
na podujatí Tradičná chuť jari v B. Bystrici
fotosúťaž Malohont mojimi očami 2017
turistický výstup na Slopovo
v spolupráci s Mikroregiónom Sinec-Kokavsko
zahraniční študenti v MAS
Dvor MAS v Drienčanoch na Dedina ožíva
účasť na výstave Agrokomplex 2017 v Nitre
podpora cyklistických pretekov Teatro Okolo
Malohontu
Slovenské mitrovanie 2017

Propagácia regiónu
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Propagácia regiónu

Ďakujeme
 za spoluprácu a podporu všetkým obciam zahrnutým
do územia MAS, členom a dobrovoľníkom MAS
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Ďakujem za pozornosť
Ing. Miroslava Vargová
manažérka MAS MALOHONT
0903 772 453
mirkakubka@malohont.sk
www.malohont.sk

SPRÁVA
O HOSPODÁRENÍ MAS
ZA ROK 2017
Zhromaždenie členov MAS - V. Teriakovce - 23.03.2018
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Príjmy 2017
Príjmy
Zostatok z roku 2016
Členské príspevky za rok 2017 + jednorázový príspevok nových členov
Príspevok obcí na grantový program MAS za rok 2017
Príspevok obcí na spolufinancovanie stratégie za rok 2017
Dotácia z BBSK na projekt Slovenské mitrovanie 2017
Dotácia z FPU na projekt Slovenské mitrovanie 2017
Dotácia z BBSK na projekt Propagácia značky regionálny produkt
GEMER-MALOHONT
Príspevok z ÚPSVaR na mzdu administratívnej pracovníčky MAS (§54)
Príspevok za registráciu a používanie regionálnej značky
Príjem zo vstupného na podujatie Slovenské mitrovanie 2017
Dary od fyzických a právnických osôb
Ostatné príjmy z vlastnej činnosti
Príjmy spolu

v EUR
22 829,00
1 645,00
18 901,74
18 901,74
2 000,00
2 500,00
3 000,00
2 370,00
550,00
1 500,00
2 835,00
2 223,00
79 255,48

Výdaje 2017
Výdaje

10 % na 11 projektov občianskych organizácií
Grantový program
MAS 2016
10 % na 1 projekt mikroregiónu
Realizácia podujatia Slovenské mitrovanie
Propagácia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT
Personálne výdavky - pracovníčky MAS
Prevádzka kancelárie + internet
Údržba PC techniky + web stránka + softvér
Kancelárske potreby
Poštovné
Chod MAS Stravné pre Výbor MAS a Zhromaždenie členov MAS
Stravné pre zamestnancov a dobrovoľníkov MAS
Propagačné a informačné materiály
Budovanie zručností členov a pracovníkov MAS
(semináre, konferencie, exkurzie)
Propagačné podujatia (dvor MAS)
Zabezpečenie exkurzie a semináru v MAS (v rámci vlastnej činnosti)
Ostatné
Ostatné výdavky (členské iným organizáciám , visačky a i.)
výdavky
Bankové poplatky, poistenie rozhľadní a PC, kolky
Výdaje spolu

v EUR

1 900,00
700,00
7 915,00
3 544,00
40 798,00
3 465,00
612,00
385,00
317,00
678,00
1 098,00
1 875,00
97,00
492,00
1 850,00
820,00
788,00
67 334,00
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Zostatok v pokladni a na účte
 k 31.12.2017:

11 921,00 EUR

 účtovná jednotka občianske združenie Miestna akčná
skupina MALOHONT účtuje v systéme podvojného
účtovníctva pre občianske združenia
 kvôli prehľadnosti bola finančná správa za rok 2017
spracovaná ako prehľad príjmov a výdavkov

Ďakujem za pozornosť
Elena Kubaliaková
ekonomická manažérka MAS MALOHONT
0905 715 814
ozveny@ozveny.sk
www.malohont.sk

19

