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

Aktivity a projekty MAS v roce 2020

1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko SCLLD_1601_070
 Příprava, vyhlášení a administrace výzev:
Změna finančního plánu programového rámce PRV. Zrušení nečerpaných Fichí a převod
finančních prostředků na Fiche, o které je zájem.
PRV – příprava a vyhlášení 4. výzvy PRV a její následná administrace.
OPZ – příprava 3. výzvy OPZ Prorodinná opatření (příměstské tábory).
OPŽP – Příprava výzvy č. 3 OPŽP Realizace sídelní zeleně II. Výzva bude vyhlášena 21. 11. 20019,
konec příjmu žádostí o podporu 6.1.2019, administrace přijatých žádostí.
 V rámci každé vyhlášené výzvy proběhnou semináře pro žadatele a případné konzultace se
žadateli.

2. Podpora provozu MAS Jižní Slovácko v roce 2020
 Projekt z PRV Jihomoravského kraje v roce 2019 „Podpora provozu místních akčních skupin“.
 Maximální příspěvek 100 tis. Kč, dotace ve výši 50 %.

3. Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626
 Rozvoj 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: rozvoje spolupráce škol a dalších zainteresovaných subjektů
působící v oblasti vzdělávání, setkávání pracovních skupin, předmětových kabinetů, tvorba
strategických dokumentů v oblasti vzdělávání, workshopy, vzdělávání pedagogických
pracovníků, apod.

4. Zlepšení

řídících a administrativních
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008289

schopností

MAS

Jižní

Slovácko“

 Projekt podporuje aktivity: přípravné, podpůrné činnosti při zpracování a realizaci Strategie
CLLD.
 Provozní činnosti MAS.
 Animace strategie CLLD, škol a školských zařízení v OP VVV, zpracování strategie CLLD a příprava
území na nové programovací období 2021 – 2025.
 Termín realizace: 1.4.2018 – 31.12.2023.
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5. Animace škol jako součást projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS Jižní Slovácko“
 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.

6. Podpora rozvoje folkloru a tradic na Slovácku v roce 2020”
 Dotační program JMK Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2020.
 Žádost o podporu bude na JMK podána v únoru 2020.
 Výše dotace 50 %.
 Díky projektu bude posílen a modernizován krojový fond v půjčovně krojů na Podluží ve Starém
Poddvorově. Součástí projektu bude aktivita na uspořádání 2 kulturních akcí „Jak se žije na
Slovácku“ s prezentací 2 různých obcí z území MAS.

7. TAS - Realizace projektu „Podpora vzniku destinačních organizací v turistických
oblastech jihomoravského kraje v roce 2020“ a aktivní účast na aktivitách TAS
 Bude připravena žádost o podporu na JMK. Předmětem žádosti bude podpora provozu a aktivit
TAS, a to až ve výši 500 000 Kč, bez finanční spoluúčasti.

8. Provoz Regionálního turistického informačního centra (RTIC)
 Pokračování v zajištění provozu a aktivit regionálního centra.
 Provoz RTIC 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.
 Provoz projekčního sálu – konferenční a výstavní účely.
 Zajištění vyhlídek z radniční věže (součást balíčků pro návštěvníky).
 Propagace nabídky aktivit Regionálního centra, dále nabídky Města Hodonín, obcí Podluží a
Hodonínska na www stránkách a sociálních sítí Regionálního centra.
 Postupné rozšiřování aktivit centra.

9. Projekt „Samospráva, člověk a paměť krajiny – povědomí obyvatel o vhodných
opatřeních v krajině pro snížení dopadu intenzivních hydrologických situací TL03000267
 Projekt podán v rámci 3. veřejné soutěže Technologické agentury České republiky Programu na
podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje
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a inovací ÉTA, oblast 2 - Člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny,
regionů, měst a obcí a stavební kultury.
 Žadatelem projektu je Výzkumný Ústav Vodohospodářský T. G. Masaryka, Veřejná Výzkumná
Instituce, MAS bude externím aplikačním garantem.
 Projekt podán v říjnu 2019, realizace projektu, v případě úspěšného hodnocení, od poloviny roku
2020.

10.Projekt Krajské sítě MAS: Klimagrün/Climagreen/Klimatická zeleň ATCZ 142
 Administrace projektu, člen pracovní skupiny pro klimatickou zeleň Sběr informací a dat o
výsadbách (výzkum).
 Ukončení projektu 31.3.2020.

11. 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 MAS s ostatními MAS Jihomoravského kraje.
 Účast zástupců MAS na Národní konferenci Venkov 2020.
 Organizační a personální zajištění Svatomartinských slavností.
 Účast na Svatovavřineckých slavnostech.
 IQ LANDIA - výstava Poznávej se – organizační a personální zajištění.

V Lanžhotě dne 4.11.2019

