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O činnosti místní akční skupiny
Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
zdravíme Vás a přinášíme Vám novinky z naší činnosti.
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Genealogie - hledáme své předky
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA PRVNÍ PŘEDNÁŠKU, KTERÁ JE NEZÁVAZNÁ.
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou již další
zimní semestr, jednalo se již o pátý semestr VU3V. Všichni studenti úspěšně
absolvovali kurz Etika jako východisko z krize společnosti.
S dalším kurzem začínáme 4. února 2016 od 13:30 v Městské knihovně
v Jemnici, tentokrát na téma Genealogie. Hledáme své předky
Kurz zahrnuje 6 přednášek, cena celého kurzu je 300 Kč. Podmínkou
úspěšného absolvování je 80% docházka a splnění testů. Kurz posluchače
seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim
informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se do
3.2.2016 v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém
Podnikatelském inkubátoru ( Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu, nebo na
mail
masjemnicko@seznam.cz či telefonu 602779923 nebo se přijďte rovnou
podívat na první přednášku.
Výběrové řízení na zaměstnance MAS
Výběrové řízení na pozici projektový manažer/ka, které vyhlašuje dne
8.2.2016 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Místo výkonu práce: Kancelář MAS – Husova 2, Jemnice (podnikatelský inkubátor)
Předpoklady: Středoškolské vzdělání s maturitou (VŠ vzdělání výhodou)
Profesní požadavky:
- Komunikativní a organizační schopnosti, manažerské dovednosti
- Analytické myšlení, schopnost operativního řešení problémů
- Řidičský průkaz – skupiny B, vlastní osobní automobil, který bude možno využít pro
pracovní cesty
- Znalost anglického nebo německého jazyka – schopnost domluvit se - Práce s PC –
programy excel, word
Výhodou:
- Zkušenost s tvorbou strategických dokumentů a analýz
- Aktivní samostatný přístup a časovou flexibilitu
- Znalost prostředí Jemnického a Vranovského mikroregionu
- Zkušenost se zpracováním či realizací projektových žádostí o dotace
Pracovní náplň:
- Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jemnicko (SCLLD)
- Vedení agendy MAS a zajištění administrativní činnosti v MAS
- Příprava a realizace individuálních projektů a aktivit MAS
- Komunikace a koordinace odborných aktivit s partnery v regionu
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nabízíme:
Práci na částečný úvazek (až 0,75)
Samostatnou práci
Odpovídající platové ohodnocení
Nástup po dohodě – předpoklad duben 2016

Požadované dokumenty k přihlášce:
- Profesní životopis včetně fotografie a kontaktu - Motivační dopis (max. 1 A4)
- Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce – originál či úředně ověřená kopie
- Kopie diplomu – nejvyšší dosažené vzdělání
- Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobní údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Požadované dokumenty zasílejte na adresu:
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. Husova 103, 675 31 Jemnice nejpozději do
10.3.2016
Vybraní uchazeči budou vybráni na osobní pohovor. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší
informace:
Ing.
masjemnicko@seznam.cz

Lenka

Gliganičová,

mob.

602779923,

mail:

Animace škol a školských zařízení pro OP VVV
V programovém období 2014-2020 bude naše místní akční skupina vykonávat
tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost bude financována
prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionállního operačního programu.
Náplní činnosti MAS bude:
- metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
- školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
- konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné
publicitě
- metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu,
zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
- metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti
projektu
- metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu
a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP ve spolupráci s OP
VVV.
Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné MAS. Místní akční skupiny,
které realizují animaci škol a školských zařízení, osloví všechny mateřské a základní
školy na svém území s nabídkou animace. S první Zprávou o realizaci (ZoR) projektu
MAS odevzdá seznam MŠ a ZŠ, které projevily zájem animaci využívat. Každý rok musí
tuto akci opakovat u neaktivních MŠ a ZŠ je přílohou ZoR.
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MAS Jemnicko, o.p.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
poskytuje službu "animace škol". Zaměstnanci MAS jsou připraveni školám
bezplatně pomoci s administrací šablon - zejména výběrem, zpracováním šablon
a jejich realizací.
Kdo letos vyhraje titul Vesnice roku?
Soutěž Vesnice roku 2016 odstartuje 1. března na Dni malých obcí v Praze již 22.
ročník klání o nejlepší obec v zemi.
Jeho vyhlašovateli jsou Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo zemědělství a Svaz měst a obcí.
Novinkou budou letos motivační semináře, kterých se mohou zástupci obcí zúčastnit v
sedmi krajských knihovnách.
„Ministerstvo pro místní rozvoj je aktivním a hlavním vyhlašovatelem této soutěže od
jejích začátků. Věřím, že tato soutěž má smysl. Dokazuje to její letitá tradice,
každoročně vysoký počet přihlášených obcí, ale také právě samotné obce, které
prezentují náš venkov jako místo k životu. Těším se na letošní ročník, který bude opět
inspirací pro mnohé,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Co se hodnotí? Koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání,
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu,
připravované záměry a informační technologie obce.
Více informací naleznete na www.vesniceroku.cz.
Zdroj: www.vesniceroku.cz

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ
Sídlo MAS Jemnicko o.p.s.
Husova 103, 675 31 Jemnice
Adresa kanceláře MAS Jemnicko o.p.s.
Husova 2, 675 31 JEMNICE
(budova Podnikatelského inkubátoru)

Webové stránky MAS Jemnicko, o. p. s.
www.jemnicko.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Gliganičová, manager MAS
Tel: 602 779 923, E-mail: masjemnicko@seznam.cz
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