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O činnosti místní akční skupiny
Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.)
v 10. Výzvě 18. kola v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER přijala 22 projektu, ze kterých
vybrala 16 podaných žádostí, které byly hodnoceny na základě stanovených
kritérií a získaly nejvyšší počet v bodů.
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Seznam vybraných žádostí v 10. Výzvě 18. kola
Výběrová komise zasedala 14. února 2013 od 15:30 hod., aby sestavila pořadí všech podaných Žádostí o
dotaci v rámci jednotlivých Fichí Opatření. Všichni hodnotitelé na zasedání výběrové komise ohodnotili
přidělené Žádosti o dotaci a ty byly přehledně uspořádány dle Opatření a výše dosaženého bodového
hodnocení.

Seznam vybraných žádostí – 10. výzva
Číslo
Fiche

Pořadí
v rámci
Fiche

Název žadatele

IČ

Název projektu

1

1

Karásek Pavel

48231142

Pořízení zemědělské techniky

1

2

Lenka Bauerová

72085495

1

3

Petr Karásek

16322959

1

4

Zemědělské
družstvo
Třebelovice –
družstvo

00140422

3

1

Josef Simandl

44060335

5

1

Město Slavonice

00247456

5

2

MĚSTO JEMNICE

00289531

5

3

6

1

6

2

6
6

OBEC
MENHARTICE
Sbor
dobrovolných
hasičů Třebětice

48527441

Pořízení obraceče a shrnovače na
údržbu pícnin
Pořízení zemědělské techniky traktorový přívěs
Údržba krajiny kolem vodních toků
Bíhanka a Rakovec
Pořízení peletovací linky na
zpracování biomateriálu
Oprava vybraných úseků chodníků
v okolí městského kulturního
střediska
Opava místní komunikace a
zpevněné plochy u KD Panenská
Výstavba chodníků v obci
Menhartice

Počet
bodů

Dotace (Kč)

99,5

584.000,-

94,5

200.000,-

72

196.000,-

68,5

440.000,-

44

162.000,-

83,5

507.704,-

77,5

225.675,-

42

174.216,-

108,5

696.624,-

60819847

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

OBEC BUDKOV

00289167

Víceúčelové hřiště

105

775.575,-

2

„Agentura Free
Time Jemnice
o.s.“

27058701

Dětské hřiště Panenská

105

326.518,-

4

MĚSTO JEMNICE

00289531

Oprava střechy a fasády KD
Panenská

104

373.585,-

00548006

Výměna oken v klubovně areálu
MRS, o.s. MO Jemnice.

99

60.417,-

64269892

Technické zázemí sportovního
areálu

98

357.300,-

Moravský
rybářský svaz,
o.s. místní
organizace
Jemnice
Sbor
dobrovolných
hasičů Jemnice

6

5

6

6

6

6

AlterNaiva o.s.

22873007

Zkvalitnění zázemí Letního kina v
Jemnici

98

87.300,-

6

8

Obec Lubnice

00636835

Výstavba dětského hřiště v areálu
Základní školy Lubnice

96

63.223,-

Celkem

5.230.137,-

V roce 2013 bude vyhlášena poslední výzva tohoto programového období. Zbylé prostředky cca 650 tis.
Kč budou rozděleny 11. Výzvě v květnu 2013.
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Projekt Venkovská tržnice Jemnicko
V průběhu roku 2008 MAS Krajina srdce ve spolupráci s pěti partnerskými regiony, tzv. místními
akčními skupinami z ČR: MAS Sdružení Růže, MAS Jemnicko, MAS LAG Strakonicko, MAS Lípa
pro venkov a MAS Podlipansko připravila projekt spolupráce v rámci opatření IV.2.1. Programu
rozvoje venkova. Realizací projektu Venkovská tržnice II. vzniklo v každé partnerské MAS
informační centrum pro podnikatele a neziskové organizace, které je vybavené informačním systémem, jehož součástí je pro tento účel vytvořená databáze místních podnikatelských a
neziskových subjektů. Výstupy z internetové aplikace jsou v terénu zajištěny také v tištěné podobě
na informačních tabulích.
Proč Venkovská tržnice?
Naším cílem je zajistit vysokou kvalitu života pro obyvatele regionu a také podporovat nezávislost
regionu na vnějších zdrojích. Chceme, aby se lidem v našem regionu líbilo a dobře žilo. Proto
podporujeme vzdělávání, rozvoj služeb, ale také podnikání, vzájemnou spolupráci a komunikaci lidí,
kteří u nás žijí. Rádi bychom, aby se virtuální Venkovská tržnice stala prostorem, kde spolu budou
lidé komunikovat, budou se spolu potkávat, kde budou získávat informace o tom, kde se co nového děje
a chystá.
V našem regionu se stále něco zajímavého děje. Většina obcí má vlastní bohatou nabídku aktivit
kulturních i sportovních a to nejen pro místní obyvatele. Díky Venkovské tržnici mohou organizátoři
informovat o tom, co připravují a tím si zajistit vyšší návštěvnost.
Doufáme, že Venkovská tržnice si najde široký okruh svých příznivců (i přispívatelů) a stane se
nepostradatelným komunikačním nástrojem v našem regionu.
Více informací naleznete na www.venkovskatrznice.cz. V případě dotazů nás kontaktujte na
jemnicko@venkovskatrznice.eu .

Za sochami Regionem Renesance „Sochy v krajině“
Projekt „Sochy v krajině“ je Projekt národní spolupráce. Spolupracují spolu MAS Mikroregionů
Telčsko, MAS Třešťsko a MAS Jemnicko. Realizací projektu vznikne 25 soch ze dřeva, kamene a kovu.
V územní působnosti Místní akční skupiny Jemnicko bude vytvořeno 6 soch. Každá obec osloví pokud
možno místního umělce, který má k obci nějaký vztah. Návrh sochy bude umělec projednávat
s místními obyvateli. Umělec bude sochy tvořit přímo na místě, v letním období, za co největší
dobrovolné pomoci místních obyvatel. Součástí tvorby bude i sympózium. Po dokončení tvorby bude
uspořádána třídenní cyklojízda – celou trasu cca 150 km projede základní skupina, ostatní účastníci se
budou přidávat na libovolně dlouhý úsek a dle sil.
O jednotlivých podobách soch a o jejich historii vzniku bude informováni v následujících číslech
Informací Místní akční skupiny.
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Integrovaná strategie území na léta 2014 – 2020
V programovacím období od roku 2014 mají MAS rozdělovat několikanásobně vyšší finanční
prostředky než doposud, díky tzv. multi-fondovému financování. Klíčovým předpokladem k úspěšnému
získání těchto prostředků pro náš region bude právě kvalitní Integrovaná strategie území (ISÚ). Strategii
připravuje kancelář MAS pod vedením Lenky Gliganičová a externího odborníka Jakuba Mareše. Na
základě vyšší kvality, vznikla pracovní skupina, která se skládá z lidí z regionu, kteří mají chuť se do
tvorby strategie zapojit. V současné době probíhá 1. část tvorby strategie, tzv. Analytická část (sběr
důležitých dat, komunitní projednávání – názor občanů, dotazníky, aj.). Od dubna 2013 začne Tým
MAS pracovat na druhé části (formulace cílů strategie). Strategie bude hotová do konce září 2013.
Celkem proběhlo 5 komunitních projednávání a to v obci Budkov, Dešná, Vratěnín a ve městě Jemnice
a Slavonice.

Komunitní projednávání – Vratěnín
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; webové stránky www.jemnicko.cz .
Závazný termín konzultace je nutno předem domluvit.

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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periodického tisku pod evidenčním číslem Ministerstva kultury MK ČR 17713. Redakce vydání Ing. Lenka
Gliganičová, Jana Karásková. Připomínky a náměty zasílejte na adresu MAS Jemnicko, o. p. s., Husova 103, 675 31
JEMNICE nebo na e-mail MASky masjemnicko@seznam.cz.

