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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!

Jemnice r. 1909
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Cyklojízda za sochami Regionem Renesance
Projekt spolupráce „Za sochami Regionem Renesance“, kde bylo vytvořeno 24 soch z kovu, ze
dřeva, kamene a z keramiky, je v závěrečné fázi. Ve dnech 26. – 28.9.2013 proběhla třídenní
cyklojízda v rámci projektu spolupráce Za sochami Regionem Renesance s MAS Mikroregionu
Telčsko a MAS Třešťsko. Celkem se navštívilo 22 soch z celkového počtu 24. Trasa byla dlouhá cca
160 km. První den se jel okruh Třešťska, který se zakončil v Bezděkově na Q Ranche, kde někteří
z účastníků přenocovali do druhého dne. Z Bezděkova vyrazili účastníci cyklojízdy plní sil na okruh
Telčsko, cca 48km, kolem 18:00 účastníci dorazili na místo dalšího přenocování, do Bohuslavic a
poslední den zbývající hrdiny čekal okruh na našem území. Trasa cyklojízdy končila ve Slavonicích,
kde účastníci nastoupili na vlak a odjeli domů. Významným hostem, který se aktivně zúčastnil
cyklojízdy, byl pan senátor Vystrčil. Veškeré informace naleznete na stránkách www.jemnicko.cz
v sekci Region Renesance.

První účastníci cyklojízdy – před startem na náměstí v Telči

Vejtřaska v obci Třeštice (území Telčska)

Pták Moták pochop v Třeběticích
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Duch Dyje v Písečné

Poutník a mozaika v Panenské Rozsičce
(území Třešťska)

Kurz Univerzity třetího věku zahájen!
Na území MAS Jemnicko je nově otevřené konzultační středisko. První nezávazná přednáška
proběhla dne 17.10. 2013 v Městské knihovně v Jemnici. Celkem se do kurzu přihlásilo 6 zájemců.
První kurz tzv. Pilotní kurz, který je povinný, je kurz Astronomie. Astronomie se skládá ze 4
přednášek, vždy jednou za 14 dní. Cena tohoto kurzu je 150,-Kč. Jedna přednáška trvá 90. minut.
Studenti si po shlédnutí videopřednášky společně vyzkouší test a poté diskutují na dané téma.
Test si musí studenti vypracovat i doma, kdykoli, do konce semestru a mohou ho několikrát
opakovat. Poté následuje závěrečný test, který se skládá ze všech přednášek daného kurzu, na
který má student pouze jeden pokus.
Obhajoba projektů spolupráce
Již dříve jsme Vás informovali o podaných projektech spolupráce. Jedním z projektů byl projekt
s MAS Mikroregionu Telčsko a MAS Třešťsko s názvem Regionem Renesance zdravě. Projekt je
zaměřen na zdravý styl života. Druhý podaný projekt byl s Místní akční skupinou Znojemské
vinařství, Krásy za rohem – památky a krásy, které jsou na území obou Místních akčních skupin
méně známé nebo vůbec.
V posledním zářijovém týdnu se uskutečnily obhajoby projektů pro opatření Programu rozvoje
venkova IV.2.1. Realizace projektů spolupráce na Mze v Praze. Zástupci MAS obou projektů se
této obhajoby zúčastnili dne 23.září.
Projekt Regionem Renesance zdravě byl vybrán k podpoře. Projekt Krásy za rohem bohužel
podpořen nebyl.
Celkem bylo zaregistrováno 60 Žádostí o dotaci, z toho 49 projektů národních a 11
mezinárodních. Celkem bylo vybráno k podpoře 23 projektů národních a 7 projektů
mezinárodních.
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Informace o aktuálním stavu Programu rozvoje venkova (PRV)
V květnu 2013 proběhlo poslední 19. Kolo PRV. Na MAS bylo přijato 7 Žádostí o dotaci, které
v současné době prochází hodnocením přijatelnosti. Výsledky by měly být známy v průběhu
měsíce listopad.
Žadatelé o dotaci z 18. Kola PRV, které bylo vypsáno v lednu, podepsali úspěšně dohody na RO
SZIF v Brně.
Vesnice roku 2013
Jako každý rok, i letos se vyhlašovala Vesnice roku. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Soutěž se letos konala po devatenácté. Z území
Jemnicka se do soutěže zapojila obec Mladoňovice a obec Police. Výsledky byly vyhlášeny na
Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Vyhlašovateli soutěže jsou
Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. 19.ročníku
se zúčastnilo 273 obcí ze všech krajů. Titul Vesnice roku 2013 získala obec Jeseník nad Odrou
z Moravskoslezského kraje.

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ

Informace a bezplatné konzultace:
Ing. Lenka Gliganičová, manager SPL MAS Jemnicko, o.p.s., tel. 602 779 923,
elektronická pošta MasJemnicko@seznam.cz, masjemnicko@jemnice.cz;

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 SPL
Tel: 602 779 923, E-mail: masjemnicko@seznam.cz
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