Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, IČ: 266 674 01

Aktivity a projekty MAS v roce 2021
1.
●

●
●

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko 2014 -2020
CLLD_16_01_070
Příprava, vyhlášení a administrace výzev:
5. PRV – příprava, vyhlášení a administrace výzvy. Vyhlášení výzvy je plánováno na jaro
2021.
V rámci vyhlášené výzvy proběhne seminář pro žadatele a případné konzultace se žadateli.
Bude řešena změna strategie kvůli možnosti čerpat finanční prostředky pro město Hodonín
v rámci PRV – v přechodném období.

2.
●
●
●
●

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko 2021-2027
Proběhnou tematické pracovní skupiny, bude vytvořena nová Strategie CLLD.
Bude zpracována koncepční (analytická) část strategie CLLD.
Bude zpracován akční plán včetně finančního plánu nové strategie.
Vyhlašování výzev se předpokládá v roce 2022.

3.
●
●
●

Projekt „Podpora provozu MAS Jižní Slovácko v roce 2020
Dotace z PRV Jihomoravského kraje v roce 2020 Podpora provozu místních akčních skupin.
Maximální příspěvek 50 tis. Kč, dotace ve výši 50 % (včetně programu Malý Leader)
Bude provedeno vyúčtování dotace.

4.
●

Projekt „Podpora provozu MAS Jižní Slovácko v roce 2021“
Bude podána žádost o dotaci z PRV Jihomoravského kraje v roce 2021 Podpora provozu
místních akčních skupin.
Maximální příspěvek 100 tis. Kč, dotace ve výši 50 % (možná 70 %).

●
5.
●
●
●

6.
●
●
●
●

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626
Podpora rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Hodonín.
Termín realizace 1.6.2018 – 31.5.2022.
Pokračování v aktivitách projektu: aktivity na podporu vzdělávání, setkávání pracovních
skupin a předmětových kabinetů, tvorba strategických dokumentů v oblasti vzdělávání.
Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Jižní Slovácko“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008289
Projekt podporuje aktivity: přípravné, podpůrné činnosti při zpracování a realizaci Strategie
CLLD.
Provozní činnosti MAS.
Animace strategie CLLD, zpracování strategie CLLD a příprava území na nové programovací
období 2021 – 2027.
Termín realizace: 1.4.2018 – 31.12.2023.
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7.
●
●
●
●
8.

Animace škol jako součást projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Jižní Slovácko“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008289
Metodická pomoc ZŠ, MŠ a ZUŠ v území s výběrem vhodných šablon.
Konzultační činnost při realizaci projektů.
Pomoc se zpracováním zpráv o realizaci projektů škol.
Termín realizace: 1.4.2018 – 31.12.2023.

●

TAS – Turistická asociace Slovácko, z.s.
Realizace projektu „Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech
jihomoravského kraje v roce 2020“ a aktivní účast na aktivitách TAS
Podpora provozu a aktivit TAS až ve výši 500 000 Kč bez finanční spoluúčasti (dotace JMK).

●
●
●

Realizace projektu „Marketingové aktivity v cestovním ruchu“ id. č. EDS 117D72200M15
Příprava Marketingové strategie Slovácka.
Mutace webu www.slovacko.cz.
Příprava nových tištěných materiálů.

9.
●

●
●
●
●

Provoz Regionálního centra
Pokračování v zajištění provozu a aktivit regionálního centra.
Provoz informačního bodu jako doplňku ke službám Informačního centra města Hodonín –
poskytování informací a přehledné nabídky atraktivit a možností využití volného času
v Hodoníně a okolí, poskytování informací pro turisty a cykloturisty, poskytování informací
a aktuálního přehledu o akcích konaných na Slovácku.
Zajištění vyhlídek z radniční věže.
Provoz projekčního sálu – konferenční a výstavní účely.
Propagace nabídky aktivit Regionálního centra, dále nabídky Města Hodonín, obcí Podluží a
Hodonínska – webové stránky, sociální sítě.
Postupné rozšiřování aktivit centra.

10.
●
●

Program rozvoje obce
MAS bude zpracovávat programy rozvoje obcí Čejkovice a Hrušky.
Zpracování zahrnuje zpracování analytické části, dotazníkové šetření mezi občany,
zpracování prezentace výsledků dotazníkového šetření, besedu s občany, zpracování
návrhové části PRO, kompletace dokumentu.

11.
●

Projekt: „Adaptační strategie Regionu Podluží na klimatickou změnu“
MAS bude spolupracovat na realizaci projektu.

12.
●
●
●
●
●

Další činnosti MAS
Dotační poradenství.
Zajištění provozu půjčovny krojů na Podluží ve Starém Poddvorově.
Prezentace MAS na setkání starostů ORP Hodonín.
Účast zástupců MAS na Valných hromadách krajské sítě MAS a Národní sítě MAS.
Spolupráce s MAS v okolí.

