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poradie

POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV
podacie číslo

názov žiadateľa

názov projektu

popis projektu

výška príspevku (€)
požadovaná

1. 03-02GP-2016

Mikroregión
RIMAVA A RIMAVICA

Náučný chodník
Po stopách
Maginhradu
- II. etapa

2. 01-02GP-2016

Mikroregión
SINEC-KOKAVSKO

História
v troch dolinách

3. 02-02GP-2016

Mikroregión
Teplý Vrch

Rozprávkovo

Cieľom projektu je dať trvalý rozmer povesti o Maginhrade a dotvoriť náučný chodník
Po stopách Maginhradu do uceleného celku. Dokončením drevených plastík, tajomných
rytierov vítajúcich návštevníkov na náučnom chodníku, bedárov rozprávajúcich príbeh
Maginhradu umiestnených na zastaveniach a vytvorením drevenej plastiky kňažnej
Magy získa náučný chodník atraktívnosť a jedinečnosť. Bodkou za celým projektom
bude oficiálne otvorenie náučného chodníka pre širokú verejnosť.
Obce mikroregiónu chcú projektom prispieť k rozvoju cestovného ruchu, a to obnovou a
skvalitnením turisticky zaujímavých objektov v mikroregióne a v území MAS
MALOHONT. Konkrétne ide o Múzeum Blasberga v Hnúšti, Múzeum súkenníctva a
gubárstva v Klenovci a Synagógu v Kokave nad Rimavicou. V jednotlivých objektoch
podporia zachovanie histórie a tradícií pre súčasné a ďalšie generácie miestnych
obyvateľov i návštevníkov regiónu.
Projekt Rozprávkovo inovatívnym spôsobom využitia QR kódov spropaguje prírodné,
kultúrne a historické danosti Mikroregiónu Teplý Vrch s prepojením na Pavla
Dobšinského a jeho povesti. Cez QR kódy a web stránku sa návštevníci pomocou hier,
kvízov, ankiet a rozprávok zoznámia s touto časťou regiónu a pútavým spôsobom získajú
informácie o miestnych danostiach i poučenie, ktoré každá rozprávka či povesť v sebe
ukrýva. Týmto chce mikroregión vzbudiť u miestnych i návštevníkov všetkých vekových
kategórií záujem o históriu, povesti, rozprávky, čítanie a aktívne trávenie voľného času
v prírode.

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

schválená

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

