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O činnosti místní akční skupiny
Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
na úvod si Vás dovolujeme srdečně pozdravit!
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Nové webové stránky Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s.
Dovolujeme si Vás informovat, že Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. má od letošního
roku nové webové stránky – www.jemnicko.cz. Najdete na nich přehledně aktuální
informace o výzvách, o dění na MAS i spoustu užitečných odkazů a zajímavostí.
Budeme rádi, když je navštívíte.

Co se dělo na MAS Jemnicko v prvním pololetí roku 2020
První pololetí roku 2020 bylo opět plné nejrůznějších událostí.
25. února 2020 proběhla v prostorách Městského úřadu v Jemnici Valná hromada a
Plénum MAS. Členové byli seznámeni s novinkami v Místní akční skupině Jemnicko a
s Výroční zprávou MAS za rok 2019.
Na jaře pak proběhla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 8.
Výzva IROP – Podpora vzdělávání II. dále byly vyhlášena 9.výzva MAS Jemnicko-IROPTerminály a bezpečnost dopravy II.
Z Programu rozvoje venkova byla v první polovině roku vyhlášena 5. výzva PRV, která
byla zaměřena na Fiche 241 – Podpora nezemědělského podnikání a Fiche 462
Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a zpracování lesnických
produktů.
V srpnu 2020 plánujeme vypsat 6. výzvu PRV pro Fichi 211 Zvyšování kvality života na
venkově – oblast základní a mateřské školy, veřejná prostranství a kulturní a spolková
zařízení vč. knihoven.
Standardizace MAS
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. usiluje o získání Osvědčení o splnění standardů
MAS, tzn. o osvědčení, že splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci
místních akčních skupin v programovém období 2021-2027. Získání tohoto osvědčení je
spolu se Strategií MAS potřebné k čerpání peněz z EU.
V průběhu jara byly osloveny všechny obce z územní působnosti MAS s dotazem, zda
chtějí být dále součástí MAS Jemnicko. Souhlasilo 46 obcí ze 3 krajů (Kraje Vysočina,
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Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje), jedna obec se rozhodla, že již součástí
nebude.
V průběhu měsíce září bude o vydání tohoto osvědčení požádáno a do konce roku by
měl být znám výsledek. Ihned po získání tohoto Osvědčení bude zahájena druhá fáze vypracování Strategie komunitně vedeného rozvoje pro období 2021 – 2027.

Mapa území Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s pro období 2021 – 2027
Virtuální univerzita třetího věku
Na jaře 2020 proběhl další kurz Klenoty barokního sochařství v českých zemích.
Kurzu se zúčastnilo 17 studentů.
Témata přednášek byla: Květná zahrada v Kroměříži, Sala terrena, zámecké rezidence
v Kroměříži, Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě, Náhrobek
Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze, Ctnosti a Neřesti v Kuksu, Betlém u Kuksu.
Původně jsme plánovali i výlet za osobním poznáním těchto krás, bohužel přišla
koronavirová epidemie a výlet byl zrušen.
Další kurz pro naše studenty
Na podzim proběhne další kurz, tentokrát na téma Včelařský rok, ve kterém se
dozvíme o výrobě a složení medu, o činnostech, které je třeba během roku vykonávat
při péči o včelstva, o chorobách včel.
Kurz bude zahájen dne 29. září 2020 v 9:30 v Městské knihovně v Jemnici a bude
probíhat vždy 1x za 14 dní. Kurz nabídne informace o získávání a složení medu, druzích
medu, o práci kolem včel a včelstev během roku, o chorobách včel.
Zápis nových studentů bude probíhat do 29. září 2020 v kanceláři MAS Jemnicko nebo
se můžete rovnou přijít podívat na první přednášku.
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Regiony sobě
MAS Jemnicko se zapojila do akce Regiony sobě.
Jedná se o kampaň, jejímž cílem je vytvoření propagace drobných regionálních
produktů, a především vytvoření unikátní databáze toho nejkvalitnějšího, co české
regiony nabízejí, a co je třeba zachovat a podporovat. Vytvořit prostor pro vytvoření
fungujícího místního trhu, který regionům umožní být více soběstačné, odolné a méně
závislé.
Na webu www.regionysobe.cz si každý může vyhledat podnikatele a podniky podle
kraje, územní působnosti místní akční skupiny nebo odvětví (obchody a prodejny –
potraviny a přírodní produkty – řemesla – rukodělné výrobky - služby – stravování a
ubytování). Návštěvník/zákazník webu získá přehled o službách, které určitá lokalita
nabízí, ale také může kontaktovat podnikatele a podpořit ho např. koupí voucheru, příp.
nákupem produktu atd.
Pokud se chcete zapojit, kontaktujte nás.

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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