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poradie

POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV

1.

2.

3.

4.

5.

podacie
číslo

názov
žiadateľa

názov projektu

popis projektu

Zámerom žiadateľa je vzbudiť u mladých ľudí záujem o spoznávanie
vlastného regiónu prostredníctvom zorganizovania motivačnej súťaže
AGENTÚRA
SpozNÁŠ
pre školy z územia MAS o regióne MAS. Projekt okrem žiakov ZŠ a SŠ
PRE ROZVOJ
MAS
02-GP05-2014
bude prostredníctvom mediálnej kampane SpozNÁŠ MAS MALOHONT
GEMERA
MALOHONT
oslovovať aj obyvateľov regiónu a sprostredkuje im bohatstvo a krásy
Hnúšťa
regiónu. Vytvorí sa Limitovaná edícia spoločenskej hry Gemernation
obohatená o informácie a propagáciu MAS MALOHONT.
Predmetom projektu je kultúrno - spoločenské podujatie DEDINA
OŽÍVA, ktoré je zamerané na prezentáciu tradičných hodnôt a zvykov
Dobrovoľný
regiónu s dôrazom na prezentáciu tradičného kulinárstva. Vďaka
09-GP05-2014 hasičský zbor
DEDINA OŽÍVA
podujatiu, ktoré má už svoje stále miesto v kalendári podujatí, sa
Drienčany
spropaguje celý región a naviac sa vďaka jeho realizácii prezentujú
zvyky a tradície, remeslá a šikovnosť miestnych ľudí.
SLOVENSKÝ
XVIII. Oblastná a Zväz chovateľov v Čerenčanoch usporiada tento rok už 18. Oblastnú
ZVAZ
XXIX. Miestna
a 29. Miestnu výstavu drobných zvierat. Ide o jediné podujatie tohto
CHOVATEĽOV výstava drobných druhu v regióne, ktoré chcú chovatelia skvalitniť prostredníctvom
10-GP05-2014
- Základná
zvierat zhotovenia nových výstavných klietok za pomoci dobrovoľníkov
organizácia
rozšírenie
a miestnych aktivistov. Vďaka tomu sa rozšíri ich výstavnícka činnosť
a dokážu vytvoriť priestor pre viac vystavovateľov z celého regiónu.
Čerenčany
kapacít
Dobrovoľníci občianskeho združenia CINDYUM zrealizujú podujatie pod
názvom Zapačský zlatý kantár, ktorého hlavnou súčasťou budú
OZ CINDYUM
Zapačský zlatý
westernové preteky, country hudba a tanec, ale i činnosti spojené so
12-GP05-2014 Lehota nad
kantár - 8. ročník životom na farme ako súťaž v kosení ručnou kosou, prehliadka
Rimavicou
hospodárskych zvierat a ukážka výroby produktov. Nebude chýbať ani
ukážka lesnej techniky a atrakcie pre deti.
V areáli jazdeckého klubu prebehnú počas letných prázdnin jednodňové
Jazdecký klub
športovo-jazdecké aktivity určené predovšetkým pre deti a mládež
EXCEL
Prázdniny s
z regiónu. Okrem toho sa začiatkom októbra uskutoční aj Hubertova
13-GP05-2014 MADON
koňmi
jazda, ktorou sa končí jazdecká sezóna. Za účasti jazdcov z rôznych
Rimavské
klubov sa bude konať symbolický hon na líšku a pre nejazdcov budú
Brezovo
pripravené rôzne hry a súťaže.

celkový
rozpočet
v EUR

požadovaná schválená
výška
výška
príspevku príspevku
v EUR
v EUR

1 822,00

1 400,00

1 400,00

2 090,00

1 620,00

1 400,00

1 834,00

1 562,00

1 400,00

11 920,00

1 660,00

1 400,00

970,00

620,00

620,00

6.

Občianske
združenie
04-GP05-2014
SOLENIA
Nižný Skálnik

7.

Cirkevný zbor
ECAV na
08-GP05-2014
Slovensku Drienčany

8.

07-GP05-2014

9.

Občianske
združenie
11-GP05-2014 Dobrovoľný
hasičský zbor
Teplý Vrch

OZ BÁNE
Potok

Hlavným cieľom projektu je zachovať odkaz doby, tvorby a pôsobenia
dejateľov združených v Učenej spoločnosti malohontskej v obci Nižný
Skálnik pre ďalšie generácie. Zo zozbieraných a spracovaných
"Lebo bez kníh
historických materiálov bude nainštalovaná expozícia do Pamätnej izby
nahé sú národy"
Učenej spoločnosti malohontskej v Nižnom Skálniku. Jej otvorenie sa
bude konať pri príležitosti 206. výročia založenie verejnej knižnice
v Nižnom Skálniku.
Múzeum
Cirkevný zbor chce v obnovenej pamätnej fare P. E. Dobšinského
rozprávky Pavla zriadiť múzeum rozprávky. V rámci projektu budú zariadené 3 zo 6
Emanuela
miestností podľa scenára, ktorý pripravuje spisovateľ a scenárista Peter
Dobšinského v
Glocko. Prvé expozície budú zamerané na životnú púť Dobšinského, na
Drienčanoch
jeho rozprávky a dnešok.
Zámerom projektu je obnova jednej z kedysi najviac využívaných
studničiek, ktorá sa nachádza na cyklotrase prechádzajúcej cez obec
"Studnička pod
Potok. Za pomoci dobrovoľníkov bude upravený vzhľad tejto studničky
klenom"
a jej okolie tak, aby sa stala vyhľadávanou zástavkou turistických
prechádzok.
Hasiči z Teplého Vrchu chcú v rámci projektu zabezpečiť príslušenstvo
pre zvýšenie komfortu účastníkov podujatí, ktoré organizujú
v spolupráci s obcou Teplý Vrch, ako je súťaž hasičov, prezentácia
Dobrovoľní hasiči
v Drienčanoch a Vianočné trhy na Teplom Vrchu.
podporujú náš
Okrem tohto chcú pri ubytovni, ktorú prevádzkujú v budove hasičskej
región
zbrojnice, umiestniť informačnú tabuľu s označením významných miest,
turistických chodníkov, možností rekreácie, ubytovania, stravovania
a iných zaujímavostí v regióne.

1 940,00

1 660,00

1 400,00

1 960,00

1 660,00

1 400,00

1 986,00

1 660,00

1 130,00

1 930,00

1 617,00

1 130,00

26 452,00

13 459,00

11 280,00

Na základe bodového hodnotenia schválila Výberová komisia MAS dňa 03.07.2014 v Hrachove v zložení:
Ing. Miroslav Porubiak, Ing. Soňa Ňuňuková, Mgr. Jana Strapková, Mária Koniarová, Henrich Hajnák, Mgr. Gabriel Mihályi, Tibor Csúr

V Hrachove, 04.07.2014
Spracovala: Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS

