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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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Katedrála sv. Víta

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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Návštěva jarní Prahy se studenty
Po ukončení letního semestru s kurzem Kouzelná geometrie, jsme se se studenty VU3V
v květnu vydali poznávat krásy jarní Prahy. Navštívili jsme nejzajímavější místa
v Praze – katedrálu sv. Víta, Pražský orloj, farmářské trhy a spoustu dalších
atraktivních zajímavostí.

Studentky v zahradním parku

Studentky u katedrály
Po ukončení každého semestru – kurzu, mají studenti možnost si společně vybrat, jaké
téma by je na příští semestr nejvíce zajímalo. Tentokrát si studenti vybrali kurz na
téma České dějiny a jejich souvislosti II. Již v roce 2017 studenti absolvovali kurz
České dějiny a jejich souvislosti I. Tento kurz na předchozí navazuje. Kurz bude
zahájen začátkem měsíce říjen 2018, jako tradičně se bude konat v Městské knihovně
v Jemnici
Přehled výzev MAS
Jak jsme vás již informovali v předchozím zpravodaji, MAS měla v průběhu měsíce
leden vypsanou 2. Výzvu v rámci PRV. Alokace na tuto výzvu byla ve výši 11.183.000,Kč. Celkem bylo podpořeno 12 projektů z území MAS Jemnicko.
Rovněž v měsících květen a červen byly vyhlášené dvě výzvy v IROP zaměřené na
aktivity Bezpečnost dopravy a Technika IZS.
Do výzvy na Bezpečnost dopravy byly přijaty tři projektu z obce Menhartice,
Budíškovice a Zálesí. Alokace na tuto výzvu byla ve výši 4.000.000,- Kč avšak nebyla
v plné výši vyčerpána.
Zbylé finanční prostředky budou použity v dalších výzvách této aktivity. Do výzvy na
aktivitu Technika IZS nebyl přijat žádný projekt, alokace činila 2.000.000,- Kč a rovněž
bude použita v další výzvě MAS.
Další výzvy MAS plánuje na podzim 2018 – tentokrát budou zaměřené v na aktivity pro
ZŠ a MŠ a opět na aktivitu Technika IZS. V rámci PRV bude zaměřena na několik Fichi,
jak pro zemědělce, tak i nezemědělské podnikatele.
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Zaměření podzimní 3. výzvy v PRV
Číslo
Fiche

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

Název Fiche

Alokace
pro 3. výzvu

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

600 000,- Kč

463

Zvyšování
konkurenceschopnosti
zpracování zemědělských
produktů

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

400 000,- Kč

466

Investice do zemědělské
infrastruktury

241

Podpora nezemědělského
podnikání

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

3 000 000,- Kč

262

Zlepšování infrastruktury
pro cestovní ruch

Čl. 25 – Neproduktivní investice v
lesích

1 000 000,- Kč

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

1 000 000,- Kč

Zaměření podzimních výzev v IROP
Alokace

Číslo a název výzvy

Aktivita

Předpoklad
vyhlášení výzvy

3. výzva MAS
Jemnicko-IROP-Podpora
vzdělávání

Předškolní vzdělávání a ZŠ

Září 2018

3.789.470,- Kč

4. výzva MAS
Jemnicko-IROPTechnika IZS

Technika IZS – pouze pro
ORP Znojmo

Prosinec 2018

2.000.000,- Kč

výzvy

Mezinárodní konference v Hranicích
Ve dnech 10.-11.9.2018 se v Hranicích v Hotelu Centrum uskuteční mezinárodní
konference CoCoBeLa (zkratka anglického názvu Koordinovaná spolupráce mezi
MASkami). Konference se koná pod záštitou a za finančního přispění Central Europe
Initiative Fund, Ministerstva zemědělství – Celostátní sítě pro venkov a Olomouckého
kraje. Konferenci pořádá Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s Místní akční
skupinou Hranicko,za podpory členů Pracovní skupiny pro Mezinárodní spolupráci.
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Úvodní slovo na uvítanou pronese a konferenci zahájí předseda NS MAS ČR Jiří Krist.
Konference se zúčastní zástupci organizací zabývající se rozvojem venkova ze zemí
Visegrádu, Lotyšska, Albánie, Makedonie, Srbska, Bosny a Hercegoviny. Na konferenci
vystoupí také zástupci evropských organizací jako je Evropský hospodářský a sociální
výbor, Evropská síť pro rozvoj venkova a Evropská LEADER asociace pro rozvoj
venkova.
Téma podpory businesu představí zástupci agentury CzechInvest. Česká republika
bude reprezentována vždy jedním zástupcem místní akční skupiny za každý kraj.
Jednacím jazykem konference je angličtina. Cílem konference je výměna zkušeností a
prezentace příkladů dobré praxe a dále navázání mezinárodní spolupráce v oblastech
venkovského rozvoje, jako je podpora a propagace lokálních produktů a podnikatelů,
výměna dobrovolníků, destinační management, vzdělávání, podpora zemědělství a
spolkové činnosti.
Zdroj: NS MAS ČR

Národní konference venkov 2018
Výroční 10. Národní konference venkov, která současně plní funkci Venkovského
parlamentu České republiky, oficiálně spustila své webové stránky. Národní konference
Venkov se uskuteční od 19. do 21. září 2018 ve Strážnici.
Akci pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR a organizaci v místě budou zajištovat MAS
Strážnicko a Turistická asociace Slovácko. Za podpory Ministerstva zemědělství ČR a
Jihomoravského kraje se sejdou rokovat reprezentanti státní správy, samospráv,
spolkových i profesních organizací v rozvoji a obnově venkova.
Letošním nosným tématem je voda a stromy v krajině, dále komunitní rozvoj venkova,
obnova center malých měst a společná zemědělská politika. Během exkurzí budou
představeny ukázkové projekty v rozvoji venkova. V bohatém doprovodném programu
účastníci zažijí folklór i gastronomii Slovácka.
Zdroj: NS MAS ČR
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