Informačný leták

Apríl 2021

MAS RUDOHORIE, o.z. – 2. Vydanie

ANIMAČNÉ AKTIVITY MAS RUDOHORIE, o.z. – „Z NAŠEJ KUCHYNE“
MAS RUDOHORIE, o.z. v rámci animačných aktivít pripravuje kuchársku knihu s receptami
z nášho regiónu. Ak máte vo svojej zbierke recept, ktorým sa chcete pochváliť ostatným, poznáte
recept na tradičné jedlo tohto regiónu alebo vlastníte recepty svojich starých mám, ktoré sa dedia
z pokolenia
na
pokolenie
neváhajte
a zašlite
ich
na
našu
mailovú
adresu
masrudohorie@masrudohorie.sk. Počet receptov nie je obmedzený, zasielať môžete recepty na
[Zadajte
z recepty z kvásku, pečenie chleba a pod...),
čokoľvek (polievky, hlavné jedlá, koláče,
sirupy,citáciu
džemy,
so súhrnom
fantázii sa medze nekladú. Budeme dokumentu
radi, ak k receptom
pripojíte aj fotografie hotového jedla alebo
zaujímavej
témy.
Textové
z jeho prípravy. K svojmu receptu pripojte meno, adresu a telefónne číslo. Každý, kto prispeje
pole môžete
umiestniť
na
svojim receptom dostane výtlačok kuchárskej
knihy
zadarmo.
ľubovoľné miesto v

Tešíme
dokumente.
sa na Vašu
Ak chcete
spoluprácu.
52,

044 25 Vyšný

zmeniť formátovanie
textového poľa s citáciou,
použite kartu Nástroje na
kreslenie.]

Hodnotili sme ŽoNFP v rámci výzvy MAS_014/7.4/2
Dňa 29.4.2021 sa konalo odborné hodnotenie ŽoNFP:








Detské ihrisko – Medzev
Amfiteáter Nováčany
Kultúrny dom Hodkovce – rekonštrukcia
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre komunitnú a
spolkovú činnosť
Výstavba tržnice v obci Poproč na podporu predaja
miestnych produktov
Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v obci Nižný
Klátov
Ihrisko v obci Malá Ida

AKTUÁLNE V MAS
REGIONÁLNA ZNAČKA
Dňa 27.4.2021 sa zástupcovia MAS RUDOHORIE, o.z. Ing. Iveta Komorová Hiľovská a Ing. Róbert
Nálepka stretli na pracovnom stretnutí so zástupcami MAS HNILEC, o.z. a MAS SĽUBICA, o.z. za účelom
založenia spoločnej Regionálnej značky. Po prezentácii o základných princípoch regionálneho značenia,
cieľoch a princípoch sa zástupcovia oboch zúčastnených MAS rozhodli participovať na tomto projekte pod
spoločným názvom RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA. Aktuálne pracujeme na príprave spoločného loga,
ktoré vám
predstavíme v najbližších dňoch.

Na základe Uznesenia predsedníctva NS MAS SR č. 11/2021 sa dňa 16.4.2021 MAS
RUDOHORIE, o.z. stala oficiálnym členom NS MAS SR.
Výhody plynúce z členstva:






účasť na aktivitách, ktoré NS MAS SR organizuje alebo spoluorganizuje - napr.
konferencie, školenia, workshopy
výjazdy na akcie do zahraničia, akými sú napr. LEADER FEST alebo LINC
prístup do uzavretej skupiny manažérov MAS, ktorá slúži na výmenu skúseností pri
implementácii jednotlivých výziev
možnosť pracovať v pracovných skupinách a využívať výsledky ich práce
prístup k publikáciam, ktoré vydala NS MAS SR
Kancelária MAS RUDOHORIE, o.z.
Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev

Manažér MAS: Andrea Sigmundová
masrudohorie@masrudohorie.sk
0910 240 317

