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POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV 
 

po
ra

di
e podacie číslo názov žiadateľa názov projektu popis projektu výška príspevku (€) 

požadovaná schválená 

1. 06-01GP-2016 občianske združenie kRaj 
Environmentálne  
a kultúrne 
centrum Včelín 

Predmetom projektu je vytvoriť drevostavbu Včelína ako multifunkčného priestoru 
pre cestovný ruch a propagáciu včelárstva. Včelín sa stane súčasťou projektu Včelí 
kRaj v Liešnici a bude slúžiť na kurzy, tvorivé dielne, exkurzie a prednášky na tému 
včelárstva a opeľovania. Jedinečný objekt spojí tradičnú architektúru, funkčnosť 
a ekologický vidiecky turizmus v jedno. 

2 500,00 2 500,00 

2. 15-01GP-2016 Mikroregión  
RIMAVA A RIMAVICA 

Boje SNP  
v Rimavskej doline 

V rámci projektu bude zrealizovaná rekonštrukcia bojov na Hrbe, počas ktorej 
bude návštevníkom priblížená sila odporu, ktorý kládli povstaleckí vojaci z práporu 
Rimavan v roku 1944. Vďaka autentickým uniformám, technickému vybaveniu 
a historickým vozom sa návštevníkom naskytne pohľad na boje za slobodu, na 
nezmyselnosť vojny a vyzdvihne sa potreba mieru a pokoja. 

1 820,00 1 820,00 

3. 09-01GP-2016 Občianske združenie 
OZVENY 

Podujatia  
v mlyne - tradične 
aj netradične 

Vo vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach budú zrealizované 2 podujatia 
s využitím včelieho vosku, byliniek a sliviek. Zážitkovou formou budú návštevníkom 
sprostredkované spôsoby obživy našich predkov a kultúrne dedičstvo regiónu. 
Návštevníci podujatí si budú môcť niektoré činnosti vyskúšať, sami si vyrobia 
niektoré výrobky či ochutnajú tradičné špeciality. 

1 150,00 1 150,00 

4. 16-01GP-2016 Gemerské grúne Ovocný Malohont 

Projekt si kladie za cieľ zmapovať a spropagovať ovocinársku unikátnosť regiónu 
Malohont a položiť základy k jej zachovaniu. Formou atraktívnych workshopov 
predstaví pestrosť a význam ovocinárstva v tomto regióne. Zároveň naučí ľudí ako 
toto dedičstvo uchovať, ako sa o tieto stromy starať, ale aj ako ich naďalej využívať 
pre svoj prospech, napríklad zvýšením vlastnej potravinovej sebestačnosti či 
sušením ovocia ako tradičnej formy jeho spracovania. 

1 926,00 1 926,00 

5. 11-01GP-2016 AGENTÚRA  
PRE ROZVOJ GEMERA STOPY 

Hlavným pilierom projektu sú príbehy vyrozprávané staršou generáciou o 
predmetoch, ktoré v nich vyvolávajú určitú spomienku na obdobie socializmu. 
Mladšia generácia sa zapojí do spracovania príbehov a do realizácie súťaže, 
prostredníctvom ktorej sa rozhodne o najlepšom a najkurióznejšom príbehu. 
Vďaka tomu vznikne v Múzeu socialistických kuriozít expozícia so zaujímavými 
príbehmi a brožúra, ktorá bude využiteľná ako propagačný materiál. 

2 250,00 2 250,00 

6. 03-01GP-2016 Šanca pre Dražice Poľovnícke potulky 
Malohontom 

V regióne Malohont má poľovníctvo nezastupiteľné miesto či už významnými 
poľovníckymi revírmi, zvernicami alebo vysoko hodnotenými trofejami. V rámci 
projektu budú preto zozbierané recepty jedál z diviny a vydaný kalendár na rok 

2 500,00 2 000,00 



2017. Dobrovoľníci združenia zároveň pripravia ochutnávky jedál z diviny na 
podujatiach realizovaných na území miestnej akčnej skupiny i mimo nej.  

7. 12-01GP-2016 Poľovnícky spolok 
MAGINHRAD 

Altánok s 
ohniskom pod 
Maginhradom 

V blízkosti turistických trás vedúcich k rozhľadni Maginhrad z obcí Nižný Skálnik 
a Veľké Teriakovce bude vybudovaný altánok s ohniskom a osadená informačná 
tabuľa pri poľovníckej chate pod Maginhradom. Vznikne tak priestor pre oddych 
a relax návštevníkov i miestnych obyvateľov smerujúcich k rozhľadni a zároveň 
dôjde zlepšeniu orientácie v teréne a informovanosti o rozhľadni a ďalších 
turistických možnostiach v regióne. 

2 500,00 2 500,00 

8. 07-01GP-2016 Občianske združenie 
SOLENIA 

Studnička  
"Magine slzy" 

Realizáciu projektu sa v blízkosti náučného chodníka Po stopách Maginhradu 
vytvorí miesto, kde sa budú môcť turisti osviežiť a oddýchnuť. Bude vybudovaný 
prístrešok nad studničkou s pramenitou pitnou vodou a posedenie. V obci bude 
osadených 5 smerových tabúľ, ktoré navedú turistov na už vybudovaný náučný 
chodník a k novovybudovanej studničke „Magine slzy“. 

1 640,00 1 540,00 

9. 13-01GP-2016 

Občianske združenie 
RODON Klenovec  
/za rozvoj obecného diania 
ochotných nadšencov/ 

KOŤ SA 
KLENOVŚANE... 

Projektom chce združenie prezentovať folklórne tradície obce Klenovec a regiónu 
Gemer-Malohont, a to prostredníctvom Folklórneho súboru VEPOR z Klenovca - 45 
ročného jubilanta. Naštudovaním nového programu, ale aj spomienkami zo 
starších kompozícií chce vytvoriť dielo prezentujúce širokej verejnosti regionálne 
tradície, ktoré budú predstavené na galaprograme venovanom jubileu folklórneho 
súboru. 

2 500,00 1 500,00 

10. 10-01GP-2016 Základná umelecká škola 
Hnúšťa 

Babka k babce 
budú kapce - a 
nielen to 

Predmetom projektu je séria stretnutí, zameraná na rozvoj kreativity a manuálnej 
zručnosti prostredníctvom priblíženia techniky plstenia. Do tvorivých stretnutí sa 
bude môcť zapojiť každý s chuťou tvoriť, pričom sa počíta aj s účasťou aktívnych 
seniorov, mladých dospelých so zdravotným postihnutím a žiakov ZUŠ. Zámerom 
stretnutí je spopularizovať plstenie a ukázať, aké fantastické a rôznorodé možnosti 
ponúka vzhľadom na súčasné trendy.  

2 151,75 2 151,75 

11. 04-01GP-2016 

Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku 
Padarovce 

Pozrime sa do veže 

V evanjelickom kostole v Dražiciach bude vo veži kostola zriadená expozícia 
venovaná životu a práci pôvodných obyvateľov, čomu predchádza rekonštrukcia 
a úprava interiéru veže kostola. Po ukončení projektu bude sprístupnená verejnosti 
až po 3. podlažie so zvonmi, odkiaľ sa návštevníkom naskytne výhľad na obec a jej 
okolie. 

2 500,00 2 000,00 

12. 01-01GP-2016 Občianske združenie 
priaznivcov športu a kultúry 

Country Festival 
Pavla Širku 2016 

Po niekoľkoročnej prestávke chce združenie oživiť tradíciu organizovania country 
festivalu v Kokave nad Rimavicou a nadviazať tým na iniciatívu nebohého Pavla 
Širku. Okrem country hudby, spevu a tanca budú súčasťou festivalu aj sprievodné 
podujatia ako ukážky jázd na koni, ryžovanie zlata, ukážka prác s lanom a atrakcie 
pre deti.  

2 500,00 2 000,00 

13. 14-01GP-2016 ČERIENKA Kultúra  
pod holým nebom 

Občianske združenie chce pre obyvateľov obce Čerenčany, ako aj jej návštevníkov 
vybudovať kultúrnu zónu vo forme pódia medzi dvomi smutnými vŕbami a ohniska 
s posedením v areáli športového ihriska, ktoré je dejiskom viacerých podujatí 
v obci, ktoré sa konajú pod holým nebom. 

2 375,00 1 000,00 



14. 02-01GP-2016 Volejbalový klub Iskra 
Hnúšťa 

Športom  
proti pasivite  
a za zdravím 

Volejbal ako športová, relaxačná i rekreačná súčasť života Hnúšte sprevádza 
obyvateľov mesta už vyše 80 rokov. V rámci projektu budú zrealizované tradičné 
volejbalové turnaje pre všetky vekové kategórie, ktorých vyvrcholením bude 
netradičný turnaj - 24 hodín volejbalu v Hnúšti - určený pre priaznivcov volejbalu 
z Hnúšte a jej širokého okolia. 

2 227,50 662,25 

 
Na základe bodového hodnotenia schválila Výberová komisia MAS dňa 09.06.2016 v Hrachove v zložení:  
Mgr. Elena Polóniová, Ing. Zuzana Vysokaiová, Mária Koniarová, Roman Moncoľ, Mgr. Tünde Kureková, Martina Stejskalová, Mgr. Gabriel Mihályi 
 
 
 
V Hrachove, 10.06.2016 
 
Spracovala:  
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS 


