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O činnosti místní akční skupiny

31

03
Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
13
přejeme Vám v novém roce mnoho zdraví, štěstí,
1
a radosti a osobních i pracovních úspěchů!
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MASky v obraze
Místní akční skupina Jemnicko se zapojila do projektu MASky v obraze. Projekt je
realizován Národní sítí MAS ČR od července 2019. Projekt je spolufinancován
Evropskými strukturálními a investičními fondy a národními veřejnými zdroji.
Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání zaměstnanců místních akčních skupin v tématech
Obecné IT základní a pokročilé, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Měkké a
manažerské dovednosti. Forma kurzů je prezenční a tréninková. Z důvodu pandemie
Covid-19 jsou v současné době kurzy pořádány on-line.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců místních akčních
skupin, specifických NNO zaměřených na rozvoj venkova se zapojením partnerů
z veřejného a soukromého sektoru. Projekt umožňuje MAS obstát v proměnách
programového a legislativního prostředí a fungovat jako profesionální a stabilní veřejně
prospěšné rozvojové agentury. Do vzdělávacích aktivit bude během realizace projektu
zapojeno přibližně 200 zaměstnanců z členských organizací Národní sítě MAS ČR.
Pracovnice MAS se již ke konci roku 2020 zúčastnila kurzu zaměřeného na Veřejné
zakázky a Právní miminum I. V průběhu měsíce leden 2021 rovněž absolvovala
navazující kurz Právní minimum II.
Standardizace MAS
Tato mapa zobrazuje přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 31.1.2021.
Schváleno je zatím 101 žádostí ze 180 podaných žádostí.
Místní akční skupina Jemnicko již prošla standardizací a v prosinci 2020 byla schválena.
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Příprava strategie MAS
Pomalu končí současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020, a
my začínáme přemýšlet o tom, na čem budeme pracovat v následujících letech. Nyní
nás čeká příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2021 – 2027, která po schválení řídícími orgány přinese v dalších letech finanční
prostředky z několika operačních programů.
Již jsme započali přípravu tohoto dokumentu. Prvním předpokladem je splnění
Standardů MAS pro nové období. Tím jsme již úspěšně prošli v prosinci 2020.
Nyní tedy zahajujeme další fázi - zpracování analytických dat a mapování potřeb a
potenciálu celého území MAS. V současné době zjišťujeme formou dotazníkového
šetření potřeby občanů, obcí, škol, neziskových organizací a podnikatelů v regionu.
Dotazníky
jsou
dostupné
na
www.jemnicko.cz/strategie-1/strategie-20212027/dotazniky/ a budeme moc rádi, když se do jejich vyplnění také zapojíte. Výsledky
dotazníku budou podkladem pro tvorbu nového programového období. Strategie bude
po schválení k nahlédnutí na našich webových stránkách.
Animace škol a školských zařízení na území MAS
Každoročně pracovnice MAS pomáhají mateřským školkám i základním školám se
zpracováním zprávy o realizaci k projektům zaměřených na šablony. Zprávy o realizaci
k projektu zpracováváme v systému MS 2014+.
Školy a školky realizují některé z níže uvedených aktivit:
 Šablony zaměřené na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové,
psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 Projektová výuka
 Zájmové kluby
V průběhu ledna 2021 pracovnice pomáhaly školkám a školám jak z Jihočeského kraje
(MŠ Báňovice, MŠ Písečné, MŠ Slavonice, ZŠ a MŠ Budíškovice), tak z Kraje Vysočina
(MŠ Jemnice, ZŠ a MŠ Třebelovice, ZŠ a MŠ Budkov), ale i z Jihomoravského kraje ZŠ
Vranov nad Dyjí, ZŠ a MŠ Šumná).
Některé školy a školky se již blíží ke konci realizace Šablon II. V současné době mají
možnost se zapojit do Šablon III. O zapojení se do dalšího projektu na podporu
personálních aktivit a projektových dnů již několik škol projevilo zájem. Žádosti u škol
na našem území, v návaznosti na realizaci předchozího projektu, bude již v průběhu
února/března možné.
VU3V v době covidové
I přes nepříznivý epidemiologický vývoj poslední doby Virtuální univerzita třetího věku
pokračuje dál. Na podzim proběhl kurz Včelařský rok. Kurzu se zúčastnilo 17 studentů.
Kurz probíhal online formou, kdy studenti shlédli a vyslechli přednášku v bezpečí svého
domova. V kurzu se dozvěděli spoustu informací o získávání a složení medu, druzích
medu, o práci kolem včel a včelstev během roku i o chorobách včel.
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Další kurz VU3V
Další kurz, který si studenti sami vybrali, nese název Rituály evropských
královských rodů. S kurzem začneme 2. února 2021. V průběhu kurzu se studenti
dozvědí o pozici evropských královských rodů v historii, o narození a křtech, zásnubách
a svatbách, rozvodech, pohřbech, hrobech, hrobkách a pohřebištích.
Kurz by měl probíhat tradičně v Městské knihovně v Jemnici 1x za 14 dní, kde bude
studentům puštěna video přednáška na plátno a společně vypracují test k dané
přednášce. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je ale pravděpodobné, že
část kurzu opět proběhne online formou. Aktuální informace budou vždy zveřejněny na
našich webových stránkách. Zápis nových studentů probíhá do 2. února 2021
v kanceláři MAS Jemnicko.
Co nás čeká v první polovině roku 2021 v rámci výzev MAS
IROP
V druhé polovině února 2021 plánujeme vyhlásit výzvu z integrovaného regionálního
operačního programu. Jedná se již o 10.výzvu MAS Jemnicko-IROP-Terminály a
bezpečnost dopravy III. Výzva bude vyhlášena pravděpodobně do konce dubna 2021.
Podrobné informace k výzvě budou zveřejněny na webových stránkách v den vyhlášení
výzvy.
Dále plánujeme z integrovaného regionálního operačního programu vypsat ještě jednu
výzvu zaměřenou na sociální infrastrukturu. Výzva bude vypsána pravděpodobně na
přelomu června/července 2021.
PRV
Z Programu rozvoje venkova v letošním roce vypíšeme ještě jednu výzvu – 7. Výzvu
MAS Jemnicko, o.p.s. zaměřenou na čl. 20 – fiche 211 Zvyšování kvality života na
venkově. Předpoklad vyhlášení výzvy je v měsíci duben 2021.
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