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O činnosti místní akční skupiny

Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
zdravíme Vás a přinášíme další zpravodaj
plný zajímavých informací o tom, co se událo v naší MAS.
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Virutální univerzita třetího věku – přehled
Na jaře 2019 proběhly hned dva kurzy Virtuální univerzity třetího věku - Lesnictví a Život
s energií.
Kurz lesnictví nabídnul témata: Co je to les, lesnická typologie, les a voda, hospodářská
úprava lesů, základy lesní těžby a soustřeďování dříví, pilařské zpracování dřeva.
Kurz Život s energií zahrnoval aktuálními problémy světové energetiky, fosilní paliva,
energie vody, větru, biomasy, solární energie, jaderná energie, hospodaření s energie,
perspektivy energetiky. Kurzu se zúčastnilo celkem 17 studentů.
Pořízení služebního automobilu
Zaměstnankyně MAS Jemnicko se často potřebují v rámci náplně své práce dopravit po
regionu k žadatelům a příjemcům dotace, např. na místní šetření, na kontroly atd., i
mimo region na setkávání pracovních skupin, jednání s nadřízenými orgány, při spolupráci
se sousedními i vzdálenějšími partnery.
Proto, když se naskytla možnost získat dotaci na pořízení automobilu ve výši 95%,
rozhodla se možnosti využít a podala žádost o podporu. Následně Místní akční skupina
vyhlásila na jaře výzvu k podání nabídek a v květnu zakoupila v rámci dotačního titulu
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2 osobní automobil značky Škoda
RAPID.
MAS prošla evaluací
Jak jsme informovali v minulém zpravodaji, MAS Jemnicko, o.p.s. provedlo hodnocení
realizace integrované strategie komunitně vedeného rozvoje. Cílem bylo včas rozpoznat
nedostatky v nastavení SCLLD a navrhnout vhodná opatření pro eliminaci nedostatků.
Mezi hlavní zjištění patří, že zaměstnanci kanceláře MAS Jemnicko získali v průběhu
několika let cenné zkušenosti, které využívají při vyhlašování svých výzev v PRV. Příjemci
často využívají konzultací v dostatečném předstihu, jsou tak řádně připravení podat svůj
záměr. V situaci, kdy zaměstnanci nejsou schopni zodpovědět dotazy, obrací se řídící
orgány, kde jsou dotazy zodpovězeny. Výborná spolupráce probíhá v rámci animací škol a
školských zařízení. Ředitelé jsou se spoluprací MAS nadmíru spokojeni, proto využijí
pomoci MAS s žádostmi do Šablon i do Šablon II. Co se týče systémů pro podání a
administraci projektů, vyplývá, že systém MS 2014+ je často nefunkční a na Portálu
farmáře probíhá každoročně aktualizace. MAS neměla problémy při jednání s řídícími
orgány PRV a IROP. Kontroly probíhají bez problémů. Rovněž jednání orgánů MAS je vždy
bezproblémové.
Z evaluace dále vzešly požadavky na převod nevyužitých alokací v PRV na čl. 20 –
podpora obcím, veřejná prostranství, v IROP zase na převedení alokace z nevyužitého
opatření Technika IZS na podporu škol, kde je o dotace velký zájem. I nadále přetrvávají
na našem území havarijní stavy komunikací, je třeba zaměřit se na dotace pro ČOV,
kanalizace a udržení vody v krajině, na které momentálně nelze v rámci SCLLD získat
podporu ani z IROP ani z PRV.
Celá evaluační zpráva je k nahlédnutí na našich webových stránkách.
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Zaměstnankyně MAS se zúčastnily zahraniční stáže na Slovensku
Ve dnech 29. až 31. 7. se zaměstnankyně MAS Jemnicko zúčastnily zahraniční stáže na
Slovensku s názvem "Učíme se od sousedů – Slovensko." Stáž proběhla ve dvou
slovenských MAS - MAS Vršatec a MAS Strážovské vrchy.
Cílem bylo vyměnit si zkušenosti, získat příklady dobré praxe, hledat možnosti pro
případný projekt spolupráce i prohlédnout si některé zajímavé zrealizované projekty
tamních MAS. Navštívily jsme např. projekty „Rekonštrukcia a modernizácia cesty,
cyklotrasy a verejných priestranstiev v meste Trenčianske Teplice“, „Modernizácia
centrálnej zóny a rekonštrukcia ciest v Trenčianskych Tepliciach“, v rámci kterých bylo
zrekonstruováno a modernizováno více dominant - Most slávy, Kúpelné námestie. Projekt
spolupráce „Aktivně bez hranic“ realizovaný 5 MAS /workout, outdoor fitnes/ „Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome a výstavba detského ihriska v obci Dolná
Poruba“, „Výstavba a rekonštrukcia obecných budov a rekonštrukcia autobusových
zastávok v obci Dolná Poruba.“, „Zateplenie stropu kultúrneho domu a drevený prístrešok
spevnenej plochy pri kultúrnom dome.“ Zahraniční exkurze přinesla spoustu inspirativních
zážitků a zkušeností, i potřebnou energii do dalších projektů.

Prezentace slovenských MAS

Ukázky realizovaných projektů

Účastníci stáže
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Barokní architektura v českých zemích
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. bude v říjnu organizovat další kurz VU3V. VU3V je
jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze.
Kurz zahrnuje 6 videopřednášek, cena celého kurzu je 300,- Kč. Podmínkou úspěšného
absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
Studia se mohou účastnit posluchači:
 občané České republiky
 důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na
pobírání starobního důchodu)
Další kurz v Konzultačním středisku Jemnice bude zahájen 1. října 2019 od 09:30 v
Městské knihovně v Jemnici na téma Barokní architektura v Čechách.
Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si
můžeme prohlédnout v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a
nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana
Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.
Osnova kurzu
1. Barokní architektura 17. A 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka
Přijďte se podívat na první přednášku, která je nezávazná a zdarma.
Těšíme se na setkání s Vámi!

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ
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Husova 103, 675 31 Jemnice
Adresa kanceláře MAS Jemnicko o.p.s.
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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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