REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2019 - výzva č. 04/GP/MAS/2019

poradie

POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV
výška príspevku (€)
podacie číslo

názov žiadateľa

názov projektu

1. 05-04GP-2019

Mikroregión RIMAVA
Boje SNP
A RIMAVICA

2. 12-04GP-2019

Občianske združenie
OZVENY

Slivkové hody

3. 06-04GP-2019

RODON Klenovec /za
rozvoj obecného
diania ochotných
nadšencov/

Z KLENOVSKEJ
TRUHLICI

4. 07-04GP-2019

Občianske združenie
Valgata

ŽABA NA
PRAMENI

popis projektu
Projektom sa dosiahne rekonštrukcia bojov na Hrbe, na ktorej sa priblížia, aké tu prebiehali boje a
sila odporu, ktorý kládli povstalecký vojaci z práporu Rimavan v roku 1944. Vďaka autentickým
uniformám, technickému vybaveniu a historickým vozom sa návštevníkom naskytne pohľad bojov za
slobodu. Návštevníci tak dostanú do povedomia, aká je vojna nezmyselná a zbytočná. Vyzdvihnú sa
potreby mieru a pokoja pre pokojný život všetkých obyvateľov.
V sobotu 14. septembra zrealizujeme v rámci projektu vo vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach
podujatie Slivkové hody, tematicky orientované na všetky vekové kategórie návštevníkov z obce a
jej blízkeho i širšieho okolia. Tradičnými aktivitami s využitím sliviek sprostredkujeme návštevníkom
zachované spôsoby obživy našich predkov a kultúrne dedičstvo nášho regiónu zážitkovou formou.
Návštevníci podujatia si budú môcť niektoré činnosti vyskúšať, ochutnajú tradičné špeciality a pod.
Všetky aktivity budeme realizovať v spolupráci s dobrovoľníkmi zo združenia i z radov obyvateľov
obce.
Prostredníctvom projektu „Z Klenovskej truhlice“ chceme v spolupráci členov DFS Zornička, DFS
Mladosť a FS Vepor z Klenovca, uchovať ľudové piesne našej rodnej obce, ale aj regiónu, čím chceme
prispieť nielen k podpore voľného času, ale tiež vytvoriť propagačný materiál – CD hudobnospevácke. Vytvoriť propagačný materiál nášho regiónu z oblasti Tradičnej ľudovej kultúry GemerMalohontu, ktorý bude dokumentovať historické a kultúrne dedičstvo regiónu. Chceme naštudovať
a zdokumentovať vzácny hudobno-spevný materiál vlastného výskumu, ktorému sa venujeme už 20
rokov a prezentovať ho širokej verejnosti.
Projekt sa bude realizovať pri vstupe do obce Drienčany, kde sa nachádza zdroj vody. S realizáciou
projektu chceme obnoviť studničku, ktorá bola v minulosti využívaná občanmi obce. Vyčistením
priestoru, spevnením plôch a pristavením prístrešku nad vodným zdrojom umožníme používanie
vody miestnym občanom ale i turistom, cykloturistom, ktorí prechádzajú cyklotrasou a navštevujú
kultúrne pamiatky v našej obci. Do realizácie chceme zapojiť občanov obce a upevniť medziľudské
vzťahy. Nakoľko je naša obec rozprávková a nachádza sa v nej niekoľko rozprávkových prvkov, aj pri
našej realizácii chceme umiestiť pri prameni drevenú sochu žaby, veď v nejednej rozprávke sa žaba
premení na krásneho princa.

požadovaná

schválená

2 300,00

2 200,00

1 000,00

1 000,00

2 500,00

2 300,00

2 500,00

2 500,00

REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2019 - výzva č. 04/GP/MAS/2019

poradie

POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV - pokračovanie
výška príspevku (€)
podacie číslo

názov žiadateľa

názov projektu

Mikroregión SINEC KOKAVSKO

Regionálny
gurmánsky deň –
6. ročník

6. 18-04GP-2019

Gemerské grúne

Ovocný Gemer a
Malohont 2019 kniha a workshop

7. 01-04GP-2019

Občianske združenie
SOLENIA

Požičané vráť

8. 09-04GP-2019

Základná škola
Centrum 1 Hnúšťa

Budúcnosť nájdi v
minulosti

5. 03-04GP-2019

popis projektu
Projektom chceme dosiahnuť zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu formou prezentácie
miestnych produktov a špecialít na podujatí Regionálny gurmánsky deň. Ďalej zatraktívnenie regiónu
pre miestnych obyvateľov i návštevníkov, zlepšenie medziľudských vzťahov a posilnenie vzájomnej
spolupráce medzi mestom, obcami, organizáciami pôsobiacimi na území historickej Malohontskej
župy - teraz MAS MALOHONT a dosiahnutie tvorivého a zmysluplného využitie voľného času všetkých
generácií občanov spojením s prezentáciou varenia tradičných jedál.
Projekt si kladie za cieľ spraviť ďalší krok k zachovaniu ovocinárskej tradície Gemera a Malohontu.
Súčasťou projektu je vydanie knihy, ktorá predstaví ovocinársku jedinečnosť regiónu, ale bude aj
praktickou príručkou. Uskutočníme workshop, kde účastníci nadobudnú zručnosti a vedomosti,
ktoré budú môcť ďalej prakticky uplatňovať. Jeho účastníci si u seba vysadia ovocný stromček, ktorý
bude prinášať úžitok rodinám a viacerým generáciám. Zvýšime tým motiváciu ľudí venovať sa
ovocinárstvu, ale aj ich potravinovú sebestačnosť, z čoho bude mať osoh celý región.
Požičané vráť nadväzuje na výnimočný súbor receptov Gemera a Malohontu, ktoré vyšli v podobe
kalendára Porichtuj si šurec. Vďaka členkám klubu Seniorka, ktoré s nami jedlá do kalendára varili,
sa nám podarilo uchovať 12 tradičných receptov nášho regiónu. S ich pomocou realizujeme kurz
varenia, na ktorom sa naučíme uvariť 5 jedál z kalendára. Bude to nielen gurmánsky zážitok, ale
stretnutie žien 3 generácií, odovzdanie ľudskej múdrosti, tradícií, ktoré by inak zanikli. A keďže sa
patrí požičané vrátiť, zrealizujeme pre seniorky 5 tvorivých dielní ako vďaku za to, že nám otvorili
nielen svoje kuchyne, receptáre, ale aj svoje srdcia. Výstupom bude skladačka receptov Porichtuj si
šurec-do vrecka, ktorý budeme distribuovať medzi širokú verejnosť.
V tomto projekte by sme chceli spojiť minulosť s prítomnosťou pre podnetnejšiu budúcnosť.
Spoločne s deťmi a ich rodinnými príslušníkmi budeme pátrať po stopách našej minulosti v regióne
Malohont. Na základe autentických výpovedí sa budeme dozvedať o tradíciách a zvyklostiach
dedinských komunít v gastronómii nášho regiónu. Naše zistenia odprezentujeme širokej verejnosti
workshopom a podujatím. Pokrmy budú pripravované na základe zmapovaných receptúr v tradičnej
peci, ktorú plánujeme v rámci projektu vybudovať a použijeme produkty a suroviny, ktoré vznikli pod
rukami miestnych ľudí.

požadovaná

schválená

2 500,00

2 100,00

2 495,00

2 345,00

2 080,00

1 630,00

2 375,00

1 875,00

REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2019 - výzva č. 04/GP/MAS/2019

poradie

POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV - pokračovanie
výška príspevku (€)
podacie číslo

9. 13-04GP-2019

názov žiadateľa

Vrbovček

názov projektu

popis projektu

Šarkanovi, ktorý v
nebi tvorí

Vo Vrbovciach pôsobil rezbár Dušan Šarkan. Vytvoril mnoho vyrezávaných sôch, rozmiestnených po
Slovensku, ako aj v zahraničí. Umrel nečakane a nestihol dokončiť svoje plány. Jeho najväčším snom
však bolo vytvoriť Galériu pod holým nebom, prístupnú širokej verejnosti. Tento rok je už 5 rokov od
jeho úmrtia. Zámerom je pripomenúť si jeho celoživotnú tvorbu a v obci Vrbovce zorganizovať
stretnutie jeho kolegov rezbárov, ktorí by vytvorili jeho podobizeň – sochu a vstupnú bránu s názvom
Galéria Dušana Šarkana, ktorá by sa dopĺňala každý rok o novú vyrezávanú sochu.

Na základe bodového hodnotenia schválila Výberová komisia MAS dňa 20.06.2019 v Hrachove v zložení:
Mgr. Štefan Vaclavik, Peter Laššák, Mgr. Iveta Očenášová, Miroslav Barutiak, Roman Moncoľ, Ing. Zuzana Vysokaiová, Lukáš Kiš
V Hrachove, 21.06.2019
Spracovala:
Mgr. Ivana Kováčová, administratívna pracovníčka MAS

požadovaná

schválená

2 500,00

2 050,00

