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O činnosti místní akční skupiny

Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
zdravíme vás a přinášíme informace o činnosti naší MAS.
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Kurz Základní ICT dovednosti v plném proudu
V průběhu měsíců leden až březen 2017 probíhal na území MAS Jemnicko, v budově
Základní školy v Jemnici pod vedení zkušeného lektora pana Bohumila Navrátila, kurz
základních ICT dovedností, který byl určen pro širokou veřejnost.
Do kurzu se přihlásilo 20 uchazečů, kteří kurz navštěvovali 1 x za 14 dní, celkem se
uskutečnilo 6 přednášek. Každá přednáška trvala 90 minut. Jednotlivé přednášky byly
zaměřeny na určitá základní témata (MS Word, MS Excel, úprava fotek, ukládání, psaní,
vytváření složek, aj.).
Pan Navrátil se každému uchazeči v kurzu věnoval i samostatně. Kurz měl velký úspěch
a do budoucna je v plánu uspořádat další počítačový kurz, tentokrát pro pokročilejší
uživatele.

Virtuální cestování po světě
Kurz Cestování – co jste možná nevěděli, v letním semestru navštěvovalo 15 studentů.
Všichni studenti kurz absolvovali úspěšně. V kurzu jsme se dozvěděli něco málo o
historii cestování, lázeňství, cestovním ruchu, podívali jsme se virtuálně do světa.
I naši studenti se opět rozhodli, že chtějí poznat další kousek naší republiky. Proto jsme
se rozhodli společně uspořádat výlet po našem rodném kraji Vysočině. Navštívili jsme
krásy města Telč, kde jsme nasáli trochu té historie a kultury, navštívili jsme podzemí v
Telči a poté jsme se přesunuli do blízkého okolí Telče, kde jsme vystoupali na rozhlednu
Javořice.

Rozhledna Javořice

Účastníci výletu

Informace o Strategii MAS
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Jemnicko, kterou
zaměstnanci MAS zpracovávali ve spolupráci s externí firmou, byla v květnu 2017 ze
strany MMR schválena.
Na základě schválené strategie bude MAS moci vyhlašovat výzvy v rámci operačních
programů IROP (Integrovaný regionální operační program) a PRV (Program rozvoje
venkova).
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1. výzva MAS Jemnicko, o.p.s.
Místní akční skupina vyhlašuje 1. výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV
SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství. Výzva MAS je bude vyhlášena k 19.6.2017
v rámci Programu rozvoje venkova.
Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat v termínu od 4.7.2017 do 18.7.2017 do
12:00 hod. Registrace na RO SZIF proběhne nejpozději k datu 27.9.2017.
Alokace na tuto výzvu je ve výši 5.600.000,- Kč.
V rámci výzvy budou vypsány Fiche 461, 465 a 241.

Číslo
Fiche

Název Fiche

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

Alokace
pro 1. výzvu

461

Zvyšování
konkurenceschopnosti
zemědělství

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

2 300 000,- Kč

465

Investice do lesnické
infrastruktury

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

2 000 000,- Kč

241

Podpora
nezemědělského
podnikání

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

1 300 000,- Kč

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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