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poradie

POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV
podacie
číslo

názov
žiadateľa

názov projektu

1.

14-GP04-2013 OZVENY, o.z.

ROK V MLYNE

2.

10-GP04-2013 Valgata, o.z.

DOBROTY
Z MALOHONTU
II.

3.

12-GP04-2013

RODON
Klenovec, o.z.

35 rokov
Gemersko malohontských
folklórnych
slávností KLENOVSKÁ
RONTOUKA

4.

07-GP04-2013

Šanca pre
Dražice, o.z.

Z hubárskeho
košíčka
Malohontu

popis projektu

V rámci projektu zrealizuje občianske združenie a jeho dobrovoľníci 6
podujatí vo vodnom mlyne v obci Veľké Teriakovce v mesiacoch jún november pre návštevníkov všetkých vekových kategórií z obce Veľké
Teriakovce a jej okolia. Tradičnými i menej tradičnými aktivitami
s využitím byliniek, sliviek a medu sprostredkujeme návštevníkom
zachované spôsoby obživy našich predkov a kultúrne dedičstvo nášho
regiónu zážitkovou formou. Návštevníci podujatia si budú môcť niektoré
činnosti vyskúšať, sami si vyrobia niektoré výrobky, ochutnajú tradičné
špeciality a pod.
Zámerom občianskeho združenia a jeho dobrovoľníkov je zozbierať
a uchovať tradičné recepty starých mám i dedov z územia MAS
Malohontu aj pre ďalšie generácie prostredníctvom motivačnej súťaže
pod názvom „Dobré jedlo z Malohontu“. Jej cieľom je motivovať všetky
mladé i staršie gazdinky k zaslaniu svojho obľúbeného tradičného
receptu, ktorý bude následne spolu s ostatnými zapísaný do spoločnej
knižnej publikácie pod názvom DOBROTY Z MALOHONTU II.
Predmetom projektu i podujatia je prezentácia tradičnej kultúry Gemera
- Malohontu, tvorby detských a dospelých folklórnych kolektívov,
sólistov inštrumentalistov, spevákov, remeselníkov z regiónu, v
konfrontáciách s hosťujúcimi amatérskymi kolektívmi z ďalších regiónov
Slovenska a Slovákov žijúcich v zahraničí. realizáciou podujatia chce
združenie umožniť obyvateľom nášho územia poznávať regionálne
tradície, históriu, osobnosti, obce regiónu, formy scénického folklorizmu
a pripomenúť si osobnosti hudobného folklóru Gemera - Malohontu
(Jána Jasenku), históriu územia, spomienku na Juraja Jánošíka a 35.
jubileum slávností.
Väčšina vidieckeho obyvateľstva dôverne pozná bežne rastúce druhy
húb. Nie každý ich dokáže spracovať. V našom projekte chceme
zozbierať tradičné aj netradičné recepty na regionálne špeciality z húb
v regióne, vydať z receptov kalendár na rok 2014, na podujatiach

celkový
rozpočet
v EUR

požadovaná schválená
výška
výška
príspevku príspevku
v EUR
v EUR

1 720,00

1 000,00

1 000,00

2 462,00

1 660,00

1 245,00

19 216,00

1 000,00

1 000,00

2 075,00

1 660,00

1 245,00

Občianske
združenie kRaj

Malohont - včelí
(k)raj

5.

17-GP04-2013

6.

Poľovnícke
združenie
19-GP04-2013
Kokava nad
Rimavicou I

Kaplnka sv.
Huberta

7.

Cirkevný zbor
ECAV na
08-GP04-2013 Slovensku
Rimavské
Brezovo

DAY CAMP
PARTY

8.

16-GP04-2013

Agentúra pre
rozvoj Gemera

Obnova budovy
amfiteátra v
Hnúšti

realizovaných na území MAS MALONONT pripraviť z týchto receptov
ochutnávky. Realizáciou projektu chceme prispieť k aktivizácii občanov
regiónu, dať im možnosť zapojiť sa do diania v regióne, a tým región
a územie MAS MALOHONT aj propagovať.
Cieľom projektu je vytvorenie malej publikácie - brožúrky, ktorej
obsahom bude opis opeľovačov v regióne, medonosné a pre opeľovače
dôležité rastliny a zoznam organizácií a jednotlivcov venujúcich sa
včeláreniu v regióne Malohont. Brožúrka bude okrem prezentácie
Malohontu ako regiónu priateľského ku včelám a opeľovačom, slúžiť k
zvýšeniu záujmu občanov o problematike včiel a iných opeľovačoch
krajiny a vytvoreniu pozitívneho vzťahu k tomuto užitočnému hmyzu.
Realizáciou projektu chcú dobrovoľníci Poľovníckeho združenia skrášliť
verejné priestranstvo na vstupe do miestnej časti Havrilovo
v katastrálnom území obce Utekáč. Vybudovaním kaplnky sv. Huberta
chcú poukázať na kultúrnu hodnotu poľovníctva v kresťanskom
priestore. Vždy, keď to bude efektívne a technicky možné, zavedú
vzdávanie poslednej úcty ulovenej zveri na vyhradenom priestore pri
kaplnke sv. Huberta a každoročne pri príležitosti menín sv. Huberta
(3.novembra) usporiadajú svätohubertovskú slávnosť.
Predmetom projektu je stretnutie detí a vedúcich za účelom
retrospektívneho pohľadu na vznik a na desať ročnú činnosť denných
letných táborov v Rimavskom Brezove, ktoré bude spojené s
hudobnými a športovými aktivitami v spolupráci s okolitými obcami v
Malohonte. Cieľovou skupinou projektu sú všetky deti a vedúci, ktorí sa
za desať rokov zúčastnili aspoň jedného denného letného tábora.
Zámerom projektu je skrášliť fasádu budovy bývalého amfiteátra
v Hnúšti, v ktorom je zriadená expozičná miestnosť Múzea
socialistických kuriozít. Vymaľovaním fasády na základe víťazného
návrhu sa zatraktívni prostredie amfiteátra. Skrášlením vzhľadu budovy
sa zvýši atraktivita Múzea socialistických kuriozít a rovnako tak
prostredia parku v meste Hnúšťa. Vznikne tak ďalšie zaujímavé miesto,
ktoré sa oplatí navštíviť v regióne Malohont.

1 865,00

1 660,00

1 245,00

2 285,00
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330,00
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Na základe bodového hodnotenia schválila Výberová komisia MAS dňa 04.06.2013 v Hrachove v zložení:
Viera Feješová, Ing. Irena Keľová, Martina Stejskalová, Ing. Jaroslav Gregorec, Peter Švoňava, Ing. Miroslav Porubiak, Mgr. Irena Milecová
V Hrachove, 07.06.2013
Spracovala: Ing. Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS

