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V tomto roku, konkrétne 13. marca, ubehlo 10 rokov od založenia občianskeho 
združenia Miestna akčná skupina MALOHONT. Je to naše prvé okrúhle jubileum 
- výročie našej snahy o zmenu a rozvoj regiónu Malohont. Je to aj 10 spoločných 
rokov plných vzájomných stretnutí, poznávania, plánovania, riešenia niekedy až 
nemožného a orientovania sa v zložitom ponímaní regionálneho rozvoja. Je to 
10 náročných rokov v plnej príprave na to, aby sme vedeli spolu rozvíjať naše 
plány a realizovať naše zámery. Ale je to aj 10 rokov neustáleho rozširovania si 
poznatkov, študovania nového, objasňovania metodiky a množstva príručiek, ich 
zmien a stále väčšej byrokracie. 

Nevyčísliteľnú  hodnotu  za  toto  obdobie  majú  pre  nás  zrealizované  väčšie  
i  menšie  projekty,  absolvované  študijné  cesty,  vydané  propagačné  materiály,  
zrealizované podujatia a prezentačné aktivity či zasadnutia orgánov MAS. 

Rok  2016,  ktorý  je  zhrnutý  v  tejto  výročnej  správe,  bol  najmä  o  grantovom 
programe,  o  aktualizácii  stratégie miestneho  rozvoja  a  opätovnom  predložení 
žiadosti o jej schválenie. Zároveň bol aj o ďalšej výzve na predkladanie žiadostí 
o udelenie regionálnej značky či o spoluúčasti pri tvorbe Akčného plánu pre roz-
voj okresu Rimavská Sobota. 

Tak mi dovoľte konštatovať, že bez milých ľudí, priateľov a pracovných partnerov 
s ochotou spolupracovať a  riešiť náročné projektové úlohy by sme nedokázali 
uskutočniť naše i vaše zámery. Vytvorené priateľské putá a spoločné zámery sú 
prísľubom spolupráce i do budúcnosti a ja verím, že sa čoskoro naše snahy pre-
tavia do konkrétnej realizácie stratégie miestneho rozvoja, ktorá bude aspoň tak 
úspešná ako v predchádzajúcom programovom období. Navzájom si poďakujme 
priatelia, že sme sa ocitli na tejto jednej spoločnej lodi.

Ing. Oľga Maciaková, predsedníčka o. z. MAS MALOHONT

Pár slov na úvod...

Med od Jaroslava Kyzeka z Hrnčiarskej Vsi
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Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT je partner-
stvo, ktoré vzniklo v roku 2007 spojením územia obcí 3 suse-
diacich mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko 
a Teplý Vrch a pripojením ďalších 4 obcí v roku 2014. Spoločným 
cieľom obcí, podnikateľov, občianskych združení a ďalších ak-
tívnych jednotlivcov, ktorých MAS združuje, je zatraktívniť región 
Malohont pre obyvateľov, podnikateľov i návštevníkov.

Miestna akčná skupina MALOHONT
=

partnerstvo pre rozvoj regiónu Malohont (územie 43 obcí)

Miestna akčná skupina MALOHONT

K napĺňaniu spoločných cieľov prispieva MAS realizáciou stra-
tégie rozvoja územia MAS pri uplatňovaní princípov prístupu 
LEADER, ktorými sú napríklad partnerstvo všetkých sektorov, 
spolupráca, rozhodovanie na miestnej úrovni, využívanie miest-
nych zdrojov a ďalšie. 
Tento prístup sa v krajinách EÚ využíva už od roku 1991 a od 
roku 2007 aj na Slovensku.

právna forma: občianske združenie
dátum založenia: 13. marec 2007

počet obyvateľov: 28 547
rozloha: 721,3 km2

Tkané ľanové výrobky od Ľubky Žilkovej z Kokavy nad Rimavicou
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Ludia v MAS

K decembru 2016 mala MAS MALOHONT 70 členov:
 28 členov - občianske združenia a aktívni občania
 24 členov - zástupcovia obcí a škôl 
 18 členov - podnikateľské subjekty

40%

34%

26%

Zastúpenie sektorov v členskej základni MAS

občiansky verejný súkromný

Predseda MAS: Ing. Oľga Maciaková 

Podpredseda MAS: Ing. Norbert Keľo

Manažérka MAS: Ing. Miroslava Vargová

Admin. pracovníčka (od mája): Mgr. Ivana Kováčová

Finančná manažérka: Elena Kubaliaková

Výbor MAS (výkonný orgán):
Ing. Oľga Maciaková Mesto Hnúšťa

Ondrej Knechta Obec Hrachovo

Ing. Ján Sklenár Obec Hrušovo

Ing. Adrian Barto Obec Ožďany

Ing. Norbert Keľo KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 
Veľké Teriakovce

Marta Gortová SZČO Dražice

Ing. Miroslav Porubiak Mestská investičná spoločnosť 
Hnúšťa, s.r.o.

Miloš Očenáš Slovenský zväz chovateľov 
ZO Čerenčany

Mgr. Stanislava Zvarová OZ RODON Klenovec

Mgr. Štefan Horváth fyzická osoba Hnúšťa

Bc. Anita Koniarová (do júla) o.z. Valgata Drienčany

Martina Hiblerová (od novembra) OZ BÁNE Potok

Mgr. Zuzana Študencová Obec Čerenčany

Elena Bútorová SHR Elena Bútorová Klenovec

Želmíra Lisičanová o.z. Striežovské zvony Striežovce

Dozorná rada (kontrolný orgán) 
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Stratégia rozvoja územia MAS 2009 - 2015

Malohontu  srdce  dáme,  o  rozvoj  sa  postaráme je názov inte-
grovanej stratégie rozvoja územia, ktorú Miestna akčná skupina 
MALOHONT realizovala v rokoch 2009 - 2015. 
Celkovo bolo cez stratégiu MAS investovaných do rozvoja 
regiónu minimálne 3 574 062,75 €, z čoho 2 532 696,69 € pred-
stavujú zdroje z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013. 
K tomu prispeli vlastnými zdrojmi obce (153 110,27 €) a miestni 
podnikatelia (514 205,40 €), ktorí spolufinancovali svoje projekty 
podporené cez MAS. V prípade všetkých projektov obcí bola 
navyše časť DPH v sume 201 053,79 € financovaná zo štátneho 
rozpočtu SR, pričom siedmim obciam bola uhradená až v sep-
tembri 2016. Okrem toho obce a miestni podnikatelia financovali 

Zdroj financovania Finančný príspevok (€)

PRV SR 2007 - 2013 (EPFRV + ŠR SR) 2 532 696,69

ŠR SR (časť DPH) 201 053,79

podnikatelia (spolufin. projektov) 514 205,40

obce
(spolufin. projektov) 153 110,27

(spolufin. stratégie + grantový program) 172 996,60

Spolu 3 574 062,75

Implementácia stratégie rozvoja územia MAS podľa 
zdrojov financovania k 31.12.2016

70,9%

5,6%
14,4%

4,3%

4,8%

ŠR SR (časť DPH)

obce (spolufin. stratégie + grantový program)

obce (spolufin. projektov)

PRV SR 2007 - 2013 (EPFRV + ŠR SR)

podnikatelia (spolufin. projektov)

Implementácia stratégie rozvoja územia MAS 
podľa zdrojov financovania k 31.12.2016

v projektoch neoprávnené výdavky, ktoré v tomto prehľade nie 
sú zahrnuté.
Ďalším zdrojom financovania aktivít v území MAS boli príspevky 
obcí na spolufinancovanie stratégie a na grantový program vo 
výške 172 996,60 €.
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Stratégia miestneho rozvoja 2016 - 2023

Srdcom  spätí  s  Malohontom,  jeho  rozvoj  je  naším  mottom  je 
názov aktuálnej stratégie miestneho rozvoja, ktorá by mala byť 
realizovaná v rokoch 2016 - 2023.
V prípade jej schválenia môže Miestna akčná skupina MALO-
HONT získať 3 230 485,00 € na podporu rozvoja regiónu, a to 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a Integrovaného 
regionálneho operačného programu 2014 - 2020. Prostredníc-
tvom stratégie bude MAS finančne podporovať projekty obcí, 
podnikateľov a mimovládnych organizácií, ktoré budú prispievať 
k naplneniu 3 prioritných oblastí s cieľom zatraktívniť región 
Malohont pre obyvateľov, podnikateľov i návštevníkov.

Priorita Zameranie podporovaných  činností Finančný plán (€)

1. Región 
príťažlivý pre 
obyvateľov

rozvoj základných služieb a občianskej 
vybavenosti v obciach + prevádzka 
MAS a propagácia regiónu

1 347 525,00 
+ 473 032,00

2. Región 
príťažlivý pre 
podnikateľov

podpora podnikania v oblasti 
poľnohospodárstva, potravinárstva 
a ďalších odvetví

839 928,00

3. Región 
príťažlivý pre 
návštevníkov

budovanie nových turistických atrakcií, 
rozvoj ubytovacích a relaxačných 
služieb, marketing a spolupráca 
v cestovnom ruchu 

570 000,00

Spolu 3 230 485,00

Prehľad priorít stratégie miestneho rozvoja 2016 - 2023

Dátum Aktivita

03.02. PPA - vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie 
a udelenie štatútu MAS (tzv. 2.kolo) 

11.03. doručenie pozitívnej hodnotiacej správy z 1. kola výzvy na predkladanie 
projektových zámerov

17.03. predloženie žiadosti o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS na 
PPA

16.09. doručenie potvrdenia o registrácia žiadosti o schválenie stratégie a 
udelenie štatútu MAS

23.09. PPA - zrušenie výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie 
a udelenie štatútu MAS (tzv. 2.kolo)

20.10. PPA - opätovné vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie 
stratégie a udelenie štatútu MAS (tzv. 2.kolo) 

02.12. predloženie žiadosti o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS na PPA

Prehľad aktivít v roku 2016 súvisiacich so žiadosťou 
o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS

Aj napriek tomu, že od predloženia stratégie uplynul viac ako rok, 
definitívne rozhodnutie o jej schválení, resp. neschválení nebolo 
ku koncu roka 2016 známe. 
V čase spracovania tejto výročnej správy bola výzva z 20.10.2016 
opäť zrušená a znova vyhlásená 02.05.2017. Ostáva dúfať, že 
do tretice predložená stratégia bude podporená a doterajšie 
aktivity MAS v prospech rozvoja regiónu na základe princípov 
prístupu LEADER nevyjdú nazmar.
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Grantový program MAS

V rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 2016 - 2023 
vyhlásila MAS 18.04.2016 dve výzvy na predkladanie projektov:
• Výzva č. 01/GP/MAS/2016
Grantový program Región občanom - občania regiónu bol ur-
čený predovšetkým pre občianske organizácie, ktoré sa mohli 
uchádzať o podporu svojich nápadov vo výške od 500 do 2 500 € 
v nasledovných oblastiach:
1. Historické a kultúrne dedičstvo regiónu
2. Miestne produkty a špeciality
3. Vidiecky cestovný ruch
• Výzva č. 02/GP/MAS/2016
Grantový program Cestou - necestou bol zameraný na podporu 
projektov obcí a mikroregiónov vo výške 1 000 - 7 000 € v týchto 
oblastiach:
1. Turisticky zaujímavé objekty
2. Informácie (nielen) pre turistov
3. Náučné chodníky a cyklotrasy
Do termínu uzávierky na predkladanie projektov (01.06.) bolo 
prijatých a zaregistrovaných 19 projektov, z toho 16 projektov 
vo výzve č. 01/GP/MAS/2016 a 3 projekty vo výzve č. 02/GP/
MAS/2016. Po administratívnej kontrole postúpili všetky projekty 
do ďalšieho kola, v ktorom ich Výberová komisia MAS hodnotila 
na základe bodovacích kritérií.
Vzhľadom na počet dosiahnutých bodov a dostupné finančné 
prostriedky bolo vo výzve č. 01/GP/MAS/2016 schválených 14 

Počet
Výzva 

č. 01/GP/
MAS/2016

Výzva 
č. 02/GP/
MAS/2016

- predložených projektov 16 3

- počet podporených projektov 14 3

- zrealizovaných projektov 10 0

- projekty s predĺženým termínom realizácie 4 3

- dobrovoľníkov zapojených do projektov 231 -

- hodín odpracovaných bez nároku na odmenu 4 453 -

Grantový program MAS v číslach k 31.12.2016

Hodnotenie a výber projektov 
Výberovou komisiou 
MAS Hrachovo - 09.06.2016

projektov, na ktoré bolo rozdelených 25 000 €. Vo výzve č. 02/GP/
MAS/2016 boli schválené všetky 3 projekty v plnej požadovanej 
sume vo výške 21 000 €.
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Predkladateľ projektu Názov projektu Schválený príspevok (€)
Občianske združenie kRaj Kokava nad Rimavicou Environmentálne a kultúrne centrum Včelín 2 500,00 
Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA Hrachovo Boje SNP v Rimavskej doline 1 820,00 
Občianske združenie OZVENY Hrachovo Podujatia v mlyne - tradične aj netradične 1 150,00 
Občianske združenie Gemerské grúne Hnúšťa Ovocný Malohont 1 926,00 
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA Hnúšťa STOPY 2 250,00 
Občianske združenie Šanca pre Dražice Poľovnícke potulky Malohontom 2 000,00 
Poľovnícky spolok MAGINHRAD Veľké Teriakovce Altánok s ohniskom pod Maginhradom 2 500,00 
Občianske združenie SOLENIA Nižný Skálnik Studnička "Magine slzy" 1 540,00 
Občianske združenie RODON Klenovec KOŤ SA KĽENOVŚAŇE... 1 500,00 
Základná umelecká škola Hnúšťa Babka k babce budú kapce - a nielen to 2 151,75 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Padarovce Pozrime sa do veže 2 000,00 
Občianske združenie priaznivcov športu a kultúry Kokava nad Rim. Country Festival Pavla Širku 2016 2 000,00 
Občianske združenie ČERIENKA Čerenčany Kultúra pod holým nebom 1 000,00 
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa Športom proti pasivite a za zdravím 662,25 
Spolu 25 000,00 

Predkladateľ projektu Názov projektu Schválený príspevok (€)
Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA Náučný chodník Po stopách Maginhradu - II. etapa 7 000,00
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO História v troch dolinách 7 000,00
Mikroregión Teplý Vrch Rozprávkovo 7 000,00
Spolu 21 000,00

Schválené projekty v grantovom programe MAS Región občanom - občania regiónu (výzva č. 01/GP/MAS/2016)

Schválené projekty v grantovom programe MAS Cestou – necestou (výzva č. 02/GP/MAS/2016)
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Príklady zrealizovaných projektov cez grantový program MAS

Základná umelecká 
škola Hnúšťa

Babka k babce budú 
kapce - a nielen to

Cirkevný zbor 
ECAV na Slovensku 

Padarovce
Pozrime sa do veže

Občianske združenie 
priaznivcov športu 
a kultúry Kokava 
nad Rimavicou
Country festival 

Pavla Širku

Mikroregión 
RIMAVA A RIMAVICA 

Hrachovo
Boje SNP 

v Rimavskej doline
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Volejbalový klub
Iskra Hnúšťa

Športom proti pasivite 
a za zdravím 

(24 - hodinový maratón)

Občianske združenie 
RODON Klenovec

KOŤ SA 
KĽENOVŚAŇE...

Občianske združenie 
SOLENIA 

Nižný Skálnik
Studnička “Magine slzy”

Mikroregión RIMAVA 
A RIMAVICA Hrachovo

Náučný chodník 
Po stopách Maginhradu 

- II. etapa

Viac informácií o zrealizovaných projektoch sa dočítate na web stránke MAS: www.malohont.sk
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Chod miestnej akčnej skupiny (MAS)

Vzhľadom na meškajúce vyhodnotenie výzvy na schválenie stra-
tégie miestneho rozvoja bol chod MAS v roku 2016 financovaný 
výlučne z príspevkov obcí určených na spolufinancovanie straté-
gie. Každodenný chod MAS zabezpečovali 3 pracovníčky:
• Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS
• Mgr. Ivana Kováčová, administratívna pracovníčka MAS
• Elena Kubaliaková, finančná manažérka MAS

Chod MAS v roku 2016 zahŕňal predovšetkým:
• prevádzku Kancelárie MAS v Hrachove
• organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov MAS
• spravovanie financií určených na chod MAS
• opakované spracovanie žiadostí o schválenie stratégie a ude- 
   lenie štatútu MAS
• úpravu stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 - 2023
• realizáciu grantového programu MAS
• organizovanie vzdelávacích a informačných aktivít
• propagáciu a informovanosť o aktivitách a území MAS
• koordináciu aktivít v rámci regionálneho značenia miestnych  
   produktov GEMER-MALOHONT
• účasť na aktivitách Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota
• spoluprácu s členmi a dobrovoľníkmi MAS, s partnerskými  
   MAS a ďalšími inštitúciami na regionálnej a národnej úrovni

Orgán MAS Dátum Miesto Počet 
účastníkov

Zhromaždenie 
členov MAS    

09.02. Hrachovo 36

09.05. Teplý Vrch 59 + 2*

23.11. Rim. Zalužany 46 + 2*

Výbor MAS

17.02. Veľké Teriakovce 10 + 2*

14.04. Hrachovo 9 + 2*

09.05. Klenovec 10 + 2*

02.06. Hrachovo 10 + 3*

08.11. Hrachovo 8 + 3*

Dozorná rada 08.04. Hrachovo 2 + 1*

Prehľad zasadnutí orgánov MAS v roku 2016

* pracovníčky MAS

Zasadnutie Zhromaždenia členov 
MAS v Rim. Zalužanoch
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Vzdelávacie a informačné aktivity

V prvom polroku (16.05.) sa pracovníčky MAS zúčastnili pra-
covného stretnutia v Banskej Bystrici, ktoré organizoval Bansko-
bystrický samosprávny kraj (BBSK). Zástupcom BBSK a miest-
nych akčných skupín z kraja tu prezentovali výsledky doterajšej 
činnosti MAS.

Cieľom odbornej exkurzie, ktorú zorganizovala MAS v dňoch 22. 
- 23. septembra, bolo ukázať členom MAS príklady dobrej praxe 
v miestnych akčných skupinách na Slovensku a v Českej repub-
like, inšpirovať sa nimi pri realizácii projektov v našom regióne, 
vymeniť si skúsenosti a posilniť vzájomnú spoluprácu. Exkurzie 
sa zúčastnilo 26 účastníkov z územia MAS z radov starostov 
a zástupcov združení, ako aj poslanci obecných zastupiteľstiev. 
Počas dvoch dní navštívili okrem iného aj múzeum voskových 
figurín, cyklotrasu či rozhľadňu v MAS Vršatec, regionálne múzeá 
a miestny pivovar v MAS Moravská brána či náučný včelársky 
dom a multifunkčný obecný dom v MAS-Partnerství Moštěnka.

Za účelom rozširovania vedomostí a výmeny skúseností v oblasti 
regionálneho značenia produktov a predaja z dvora zabezpečila 
MAS účasť svojich členov a pracovníkov na seminároch v Slo-
venskej Ľupči (25.10.), v Banskej Bystrici (15.11.) a na Zbojskej 
(07.12.). Ich organizátorom bola regionálna anténa Národnej 
siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj (VOKA).

Odborná exkurzia 
v MAS Vršatec (SR)

Účastníci odbornej exkurzie 
v MAS Moravská brána (ČR)
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Propagácia regiónu

Počas roka 2016 sa pracovníčky, členovia a dobrovoľníci MAS 
zúčastnili niekoľkých propagačných podujatí:
• Výstava Agrokomplex Nitra 2016 (august)
• Súťaž vo varení kapustnice v Hnúšti (október)
• Vianočná kapustnica v Rimavskej Sobote (december)

Popri tom pomohli pri realizácii jednodňovej reštaurácie vo vzde-
lávacej včelnici Včelí kRaj v Kokave nad Rimavicou (21.05.) 
a zorganizovali ďalšie podujatia v rôznych obciach regiónu:
• Výstava fotografií z fotosúťaže 2015 v Hnúšti (január)
• Turistický výstup na rozhľadňu Maginhrad (jún)
• Dvor MAS na Koliesku v Kokave nad Rimavicou (august)
• Slovenské mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach (október)
• Výstava fotografií z fotosúťaže 2016 v Klenovci (november)

Slovenské mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach

Dvor MAS na Koliesku v Kokave nad Rimavicou
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K zabezpečeniu publicity a informovanosti o činnosti MAS a o re-
gióne Malohont vydala MAS ďalšie propagačné a informačné 
materiály, ktoré boli distribuované medzi členov a obce MAS, ako  
aj účastníkov prezentačných podujatí:
• Kalendár podujatí na rok 2016 - plagát
• veľkoplošné prezentačné bannery o regióne
• nástenný kalendár na rok 2017
• odznaky s rozhľadňou Maginhrad
• tabule s bezpečnostnými pokynmi na 3 rozhľadne 
• brožúra o podporených projektoch (z roku 2015)
• brožúra o stratégii CLLD 2016 - 2023

Noviny 
MALOHONTský 

hlásnik

Okrem toho pracovníčky MAS pravidelne aktualizovali nasle-
dov né web stránky:

www.malohont.sk informácie o činnosti MAS

www.gemer-malohont.sk propagácia miestnych produktov so značkou 
regionálny produkt GEMER-MALOHONT

www.regionmalohont.sk
pravidelný prehľad podujatí v rámci prezentácie 
ponuky služieb v cestovnom ruchu v regióne 
Malohont a jeho okolí

• noviny MALOHONTský hlásnik - 7. číslo v náklade 9 000 kusov 
   do každej domácnosti v 43 obciach MAS
• tričká s logom MAS pre dobrovoľníkov

Prezentačné bannery 
na výstave Agrokomplex v Nitre
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10 rokov Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

• založenie občianskeho združenia MAS MALOHONT
• príprava stratégie rozvoja územia MAS na roky 2009 - 2015
• spoločná propagácia regiónu - prezentačné podujatia a vydanie prvej mapy regiónu Malohont

2007

• dopracovanie a odovzdanie stratégie rozvoja územia MAS na roky 2009 - 2015
• prvý grantový program MAS financovaný mikroregiónmi - poskytnutých 5 261 € na 17 malých projektov 
• podpísanie dohody o spolupráci s miestnou akčnou skupinou PNR Pilat  z Francúzska

2008

• schválenie podpory viac ako 2,4 mil. € na stratégiu rozvoja územia MAS, t.j. na vybrané aktivity obcí, podnikateľov  
   a na činnosť MAS
• realizácia grantového programu MAS financovaného obcami - podporených 11 malých projektov sumou 17 000 €
• zriadenie a rozbehnutie činnosti Kancelárie MAS

2009

• schválenie prvých 8 projektov v rámci realizácie stratégie rozvoja územia MAS
• realizácia grantového programu MAS financovaného obcami - 13 malých projektov podporených sumou 16 412 €
• účasť zástupcov MAS na odbornej exkurzii v Estónsku a Fínsku

2010

• realizácia grantového programu MAS financovaného obcami - poskytnutých 16 611 € na 13 malých projektov 
• schválenie ďalších 2 projektov v rámci realizácie stratégie rozvoja územia MAS
• účasť zástupcov MAS na odbornej exkurzii v Rakúsku, Taliansku a Poľsku

2011
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• schválenie ďalších 20 projektov v rámci realizácie stratégie rozvoja územia MAS
• realizácia projektov nadnárodnej spolupráce s miestnymi akčnými skupinami zo Slovenska, Česka a Francúzska
• realizácia 1. ročníka podujatia Slovenské mitrovanie 

2012

• schválenie ďalších 6 projektov v rámci realizácie stratégie rozvoja územia MAS
• realizácia grantového programu MAS financovaného obcami - podporených 14 malých projektov sumou 16 525 €
• príprava 3 projektov národnej a nadnárodnej spolupráce s miestnymi akčnými skupinami zo Slovenska a Česka

2013

• schválenie ďalších 23 projektov v rámci realizácie stratégie rozvoja územia MAS
• rozšírenie územia MAS o 4 obce
• príprava stratégie rozvoja územia MAS na roky 2016 - 2023
• realizácia grantového programu MAS financovaného obcami - 16 malých projektov podporených sumou 37 495 €

2014

• schválenie posledných 2 projektov v rámci realizácie stratégie rozvoja územia MAS
• oficiálne otvorenie rozhľadní Maginhrad a Slopovo v rámci projektu nadnárodnej spolupráce
• udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT prvým výrobcom
• dopracovanie a odovzdanie stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 - 2023

2015

• realizácia grantového programu MAS financovaného obcami - poskytnutých 46 000 € na 17 malých projektov 
• úprava a opätovné odovzdanie stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 - 20232016
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Finančná správa za rok 2016

Účtovná jednotka občianske združenie Miestna akčná skupi-
na MALOHONT účtuje v systéme podvojného účtovníctva pre 
občianske združenia. Kvôli prehľadnosti bola finančná správa 
za rok 2016 spracovaná ako prehľad príjmov a výdavkov.

Príjmy €

Zostatok z roku 2015 83 822,48 

Členské príspevky za rok 2016 
+ jednorázový príspevok nových členov 1 365,00 

Príspevok obcí na grantový 
program MAS + spolufinan-
covanie stratégie

za rok 2016 37 803,48

nedoplatky za roky 2011 - 2014 272,83

Dotácia z BBSK na projekt Slovenské mitrovanie 2016 1 500,00

Dotácia z FPU na projekt Slovenské mitrovanie 2016 2 700,00

Príjem zo vstupného na podujatie Slovenské mitrovanie 2016 1 000,00

Dary od fyzických a právnických osôb 104,00

Ostatné príjmy 1 128,00

Úroky za rok 2016 5,73

Príjmy spolu 129 701,52

BBSK - Banskobystrický samosprávny kraj
FPU - Fond na podporu umenia

Výdaje €

Grantový 
program 
MAS 2016

90 % na 14 projektov občianskych organizácií 22 500,00

90 % na 3 projekty mikroregiónov 18 900,00                                              

Realizácia projektu Slovenské mitrovanie 2016 6 241,78

Chod 
MAS

Personálne výdavky - pracovníčky MAS 
(časť 2015 + 2016) 39 412,66 

Prevádzka kancelárie + internet 3 199,20 

Údržba PC techniky 412,05 

Kancelárske potreby 292,11 

Poštovné 824,36 

Stravné a občerstvenie pre Výbor MAS 
a Zhromaždenie členov MAS 1 185,18

Propagačné a informačné materiály 7 022,61

Propagačné podujatia 
(výstavy, súťaže, dvor MAS, turistický výstup) 1 379,06

Budovanie zručností členov a pracovníkov MAS 
(semináre, konferencie, exkurzie) 2 400,84

Ostatné 
výdavky

Ostatné výdavky (odmena členom VK, členské 
NSS MAS a i.) 2 026,70

Bankové poplatky, poistenie rozhľadní a PC, kolky 1 013,88

Výdaje spolu 106 810,99

Zostatok v pokladni a na účte k 31.12.2016 22 890,53



www.malohont.sk Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom

Podakovanie:

Stará odroda jab k z Babinca 
(Katarína Ölveczká)



www.malohont.sk Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom

Výročná správa 2016
Vydala: Miestna akčná skupina MALOHONT, 2017

Kontakty: Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, 047/5695 533, info@malohont.sk, www.malohont.sk
www.facebook.com/malohont

Texty a podklady: Miroslava Vargová, Ivana Kováčová, Kristína Furmanová 
Finančná správa: Elena Kubaliaková

Mapy: Ivana Kováčová
Foto: Petra Rapčanová, Ivana Kováčová, Imrich Garláty, Miroslava Vargová, 
archív MAS MALOHONT a konečných prijímateľov - predkladateľov projektov

Grafi cká úprava: Martin Babarík
Náklad: 120 ks 

Neprešlo jazykovou úpravou
Nepredajné

Staré odrody jabĺk z Babinca (Katarína Ölveczká)


