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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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MASky spolu
V průběhu roku 2015 se MAS zapojila do projektu spolupráce s ostatními MAS z území
kraje Vysočina. Projekt byl zaměřen na tvorbu dokumentu, kde jsou popsány projekty
spolupráce, které byly realizovány MAS spolupracujícími na tomto dokumentu.
Jedná se o dokument „Metodika – přidaná hodnota projektů spolupráce“ - návodný
dokument pro MAS jak úspěšně realizovat projekty národní i mezinárodní spolupráce v
rozličných oblastech, podporované z různých operačních programů.
Jsou zde zachyceny zkušenosti, poznatky a příklady dobré praxe z jednotlivých
projektů. Součástí metodiky je SWOT analýza, která shrnuje silné a slabé stránky,
příležitosti a hrozby v rámci celého procesu realizace projektu spolupráce.
Závěr dokumentu obsahuje seznam ukazatelů přidané hodnoty spolupráce, které
vyplynuly z diskuze nad jednotlivými projekty v rámci společných pracovních jednání
spolupracujících MAS.
Veškeré dokumenty naleznete ke stažení na našich stránkách www.jemnicko.cz

Etika jako východisko z krize společnosti
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále Vu3V) v Jemnici mají za sebou další,
letní semestr. Jednalo se již o čtvrtý semestr VU3V.
Další probíhající kurz byl již zahájen 1. října 2015 od 13:30 v Městské knihovně
v Jemnici. Přednášky vždy probíhají 1x za 14 dní.
Informace o kurzu:
Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let jsme došli ke
všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám došlo během posledních dvou
generací v oblasti mravní a morální. Z toho důvodu zaznamenaly na počátku století
filozofie a etika značný zájem veřejnosti, neboť náhlým politickým zvratem a
nenadálým vpádem svobody, problematickým způsobem transformování společnosti
dochází stále k viditelnému zhoršování lidských vztahů. Šestidílná přednáška nabízí
srozumitelný úvod k etickému vzdělávání.
Cena celého kurzu je 300,- Kč. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je splnění
80% docházka a splnění testů.

Osvědčení o standardizaci
Místní akční skupina Jemnicko získala dne 21.12.2015 Osvědčení o splnění standardů
MAS, tzn. že splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních
akčních skupin v programovém období 2014-2020. Dalším krokem, který je potřebný k
čerpání peněz, je dopracování strategie MAS Jemnicko, o.p.s. MAS předpokládá
předložení strategie v průběhu měsíce březen 2016 na řídící orgán.
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Se studenty Virtuální univerzity třetího věku za vánoční atmosférou!
Přišel čas vánoční a i studenti Virtuální univerzity třetího věku chtěli nasát vánoční
atmosféru. Tak jsme se rozhodli uspořád společný výlet k ukončení dalšího semestru,
tentokrát za vánočními trhy do Brna. Při té příležitosti jsme navštívili i hvězdárnu.

Studenti VU3V před
hvězdárnou v Brně

Vánoční trhy v Brně

Podpora obnovy venkova bude pokračovat i v roce 2016
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo na začátku listopadu novou výzvu k předkládání
žádostí o poskytnutí dotace na příští rok 2016 z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2016.
Cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Předpokládá se
zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce.
Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť.
Obecně jde však o obce nebo svazky obcí.

4
Podprogram je členěn na pět dotačních titulů:
1) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
- účastníkem podprogramu je obec, která získala Modrou, Bílou, Oranžovou nebo
Zlatou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 a nebo se umístila na 1.3. místě v celostátním kole této soutěže.
2) Podpora zapojení dětí a mládeže
- žadatelem musí být buď obec do 3000 obyvatel (nikoli však obcí zřízená právnická
osoba) nebo svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.
3) Podpora a spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
- žadatelem musí být buď obec do 3000 obyvatel (nikoli však obcí zřízená právnická
osoba) nebo svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.
4) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
- žadatelem musí být buď obec do 3000 obyvatel (nikoli však obcí zřízená právnická
osoba) nebo svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.
5) Podpora obnovy místních komunikací
- o příspěvek se mohou hlásit pouze obce s počtem do 3000 obyvatel
Základní podmínky pro poskytnutí podpory a seznam podrobných akcí naleznete na
internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Do Ledče přijely MAS z Kraje Vysočina
Začátkem prosince se uskutečnilo krajské setkání zástupců MAS kraje Vysočina v Ledči
nad Sázavou. Na programu jednání byly novinky z Národní sítě MAS ČR. Dále se
projednával rozpočet Národní sítě MAS na rok 2016 a výše členských příspěvků. Na
programu nechybělo ani dlouho diskutované téma tvorby strategie CLLD a projekty
spolupráce místních akčních skupin.
Dalším důležitým bodem jednání bylo uspořádání Valné hromady Národní sítě MAS,
tentokrát na území Kraje Vysočina, konkrétně ve městě Havlíčkův Brod. Valná hromada
Národní sítě MAS by se měla konat 16.-17. března.
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