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O činnosti místní akční skupiny
Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
opět vás srdečně zdravíme z naší MAS!

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. ve spolupráci s Jemnickým mikroregionem
připravila kalendáře Jemnický mikroregion na rok 2018. Kalendáře jsou k dispozici
k zakoupení v Informačním turistickém centru v Jemnici.
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Informace z univerzity
Na podzim 2017 jsme pro studenty uspořádali virtuální kurz na téma České dějiny a jejich
souvislosti. Kurzu se zúčastnilo 16 studentů. Všichni studenti získali osvědčení za úspěšné
absolvování kurzu.
V průběhu kurzu jsme se společně se studenty vydali poznávat další kousek naší krásné
České republiky. Tentokrát jsme se zajeli podívat do našeho blízkého okolí. Vyrazili jsme
z královského města Jemnice, cestou jsme se zastavili v Hluboké u Dešné, kde jsme si
prohlédli Muzeum Železné opony – jedná se o projekt spolupráce Místní akční skupiny
Jemnicko v rámci Regionu Renesance. Po zhlédnutí muzea jsme navštívili Město Slavonice,
kde jsme si prohlédli náměstí, navštívili jsme Spolkový dům Slavonice, kde nás paní
majitelka Mgr. Olga Žampová provedla a pohostila. Poté jsme pokračovali na Landštejn,
kde jsme absolvovali prohlídku. Po obědě jsme se vydali směrem k rakouským hranicím.
V Rakousku jsme si udělali relaxační odpoledne. Navštívili jsme plavecký bazén Raabs an
der Thay, kde jsme strávili celé odpoledne.

Muzeum Železné opony

Landštejn

Příprava dalšího kurzu
Na konci kurzu si studenti společně vybrali další téma, o které by měli největší zájem.
Tématem pro příští kurz je Kouzelná geometrie.
Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale
rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické
cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.
Osnova kurzu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Několik pohledů na kružnici a kouli
Mnohoúhelníky a mnohostěny
Geometrie a architektura v dobách minulých
Geometrie a moderní architektura
Ornamenty
Geometrie v živé přírodě

Kurz pořádá KS Jemnice v budově Městské knihovně v Jemnici a bude zahájen 30.
ledna 2018 od 09:30. Kurz zahrnuje 6 přednášek, cena celého kurzu je 300,- Kč.
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
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Příprava výzev MAS Jemnicko v prvním pololetí roku 2018
Na konci roku 2017 byla vyhlášena 2. Výzva MAS Jemnicko, o.p.s. v rámci Programu
rozvoje venkova (dále jen PRV), konkrétně dne 29.12.2017.
Alokace na 2. Výzvu MAS Jemnicko, o.p.s. činí 11.183.000,- Kč.
Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu 22.1.2018 do 6.2.2018. Registrace
projektů na RO SZIF proběhne nejpozději k 23.3.2018.
Tato výzva bude zaměřena na následující Fiche:

Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace
pro 2. výzvu

461

Zvyšování
konkurenceschopnosti
zemědělství

Článek 17, odstavec 1.,
písmeno a) – Investice do
zemědělských podniků

462

Zvyšování
konkurenceschopnosti
lesního hospodářství a
zpracování lesnických
produktů

Čl. 26 – Investice do lesnických
technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

500 000,- Kč

463

Zvyšování
konkurenceschopnosti
zpracování
zemědělských
produktů

Článek 17, odstavec 1.,
písmeno b) – Zpracování a
uvádění na trh zemědělských
produktů

400 000,- Kč

465

Investice do lesnické
infrastruktury

Článek 17, odstavec 1.,
písmeno c) Lesnická
infrastruktura

2 000 000,- Kč

466

Investice do
zemědělské
infrastruktury

Článek 17, odstavec 1.,
písmeno c) - Zemědělská
infrastruktura

1 000 000,- Kč

241

Podpora
nezemědělského
podnikání

Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b) - Podpora investic
na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

5 000 000,- Kč

262

Zlepšování
infrastruktury pro
cestovní ruch

Čl. 25 – Neproduktivní investice
v lesích

1 783 000,- Kč

500 000,- Kč
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1. Výzva MAS Jemnicko-IROP-Bezpečnost dopravy
MAS Jemnicko plánuje k 4.5.2018 vyhlásit svoji 1. výzvu v rámci IROP. Příjem žádostí o
podporu bude probíhat do 18.6.2018 prostřednictvím systému MS 2014+.
Výzva bude zaměřena na aktivitu bezpečnost dopravy – chodníky. Alokace MAS na tuto
výzvu je 4.000.000,- Kč (CZV – celkové způsobilé výdaje).
Realizace projektu musí být dokončena nejpozději k 31.12.2019. Aktivity mohou být
zahájeny již k 1.1.2014, avšak nesmí být ke dni podání žádosti o podporu na MAS
dokončeny.
2. Výzva MAS Jemnicko-IROP-Technika IZS
MAS Jemnicko k 4.5.2018 plánuje vyhlásit i 2. výzvu v rámci IROP současně s 1. výzvou
IROP. Příjem žádostí o podporu bude rovněž jako u 1. Výzvy IROP probíhat do 18.6.2018
prostřednictvím systému MS 2014+.
Výzva bude zaměřena na aktivitu Technika IZS. Alokace MAS na tuto výzvu je 2.000.000,Kč. (CZV). U této aktivity musí být realizace ukončena nejpozději do 31.12.2020.
Podrobné informace k výzvám budou zveřejněny na webových stránkách MAS.
Národní dotace – Údržba a obnova krajinných venkovských prvků
Stejně jako v předchozích letech MZe vyhlašuje národní dotační program s názvem
„Údržba a obnova krajinných venkovských prvků“ s příjmem žádostí od 5. do 23.
2. 2018 prostřednictvím portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf.
Na základě připomínek NS MAS byla do podprogramu 129 662 Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny přidána i možnost pořízení replik
původních částí drobných památek do výše 30.000 Kč. Bohužel nebyly
akceptovány návrhy na odvoz suti, likvidaci odpadu, zřízení staveniště, kostelních zdí a
far.
V rámci programu jsou dále vyhlašovány podprogramy na podporu údržby a obnovy
historických zemědělských strojů a zařízení a údržbu a opravu polních cest. V roce
2018 nebude vyhlášen program na obnovu hasičských zbrojnic.
Zdroj: NS MAS ČR

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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