Uznesenie z valného zhromaždenia členov
o.z. Banskobystrický geomontánny park zo dňa 12.6.2013
Členská schôdza OZ BBGMP
a) berie na vedomie:
1. informáciu o Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko
2. informáciu o príprave OZ na program LEADER 2014 - 2020
3. správu Revíznej komisie za rok 2012
b) schvaľuje
1. správu o činnosti BBGMP za rok 2012
2. správu o hospodárení a ročnú uzávierku BBGMP za rok 2012 tak, ako bola
predložená zástupcami dozornej rady OZ a revíznou komisiou
3. plán činnosti a rozpočet BBGMP na rok 2013
c) volí:
1. Mandátnu komisiu v zložení:
Mgr. M. Zibrin - predseda
Ing. K. Paprčková - člen
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. P. Gender - predseda
I.Janovec - člen
3. Zapisovateľa: I.Kavčáková
4. overovateľov zápisnice: predsedovia komisií
d) ukladá:
1. Správnej rade BBGMP
 zabezpečovať a koordinovať činnosť združenia v súlade s plánom
činnosti na rok 2013, stanovami a internými predpismi OZ
 zabezpečiť nové priestory pre kanceláriu BBGMP a vyhľadávať zdroje
na fungovanie OZ
 aktivizovať obce na príprave ISRÚ (Integrovanej stratégie rozvoja
územia) pre roky 2014 – 2020 za účelom využitia prostriedkov
z programu LEADER
 zapájať členov a partnerov BBGMP do spoločných a vzájomne
koordinovaných rozvojových projektov
 koordinovať a spravovať web stránku geoparku

2. Členom
 aktivizovať samosprávy pre zapojenie do programu LEADER
 spolupracovať s OZ pri príprave investičných zámerov vo svojom
záujmovom území a zaslať zámery OZ na spracovanie
 poskytovať informácie kancelárii a členom Správnej Rady BBGMP,
súvisiacich s plnením plánu činnosti, na ich požiadanie
 propagovať ciele a výsledky BBGMP a jeho partnerov a realizovať
aktivity pre získavanie „dobrého mena“ a úspechov BBGMP
 prispievať v záujme informovanosti a propagácie na web stránku BB
geoparku a do médií
 informovať združenie o podujatiach na území geoparku prostredníctvom
miestnych manažérov alebo priamo na adresu www.bbgmp@azet.sk
e) odporúča:
1. členom:
 aktívne sa zapájať do tvorby budovania produktu BB geoparku na
miestnej úrovni
 viesť aktívnu komunikáciu s OZ a dávať podnety na lokálne aj
regionálne projekty smerom k o.z.
 aktivizovať miestnych ľudí a inštitúcie a zapájať sa do budovania
partnerstiev a siete BB geoparku
 zapájať sa do prípravy spoločných rozvojových projektov
 zúčastniť sa aspoň 1x ročne na valnom zhromaždení členov OZ
Uznesenie prečítané nahlas, schválené všetkými prítomnými.
V Selciach 12.6. 2013

Zapísala: I.Kavčáková

Za správnosť: ...................................... predsedovia mandátnej, volebnej a návrhovej komisie

