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V Hodoníně 2.1.2019

Aktivity a projekty MAS pro rok 2019
1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava CLLD_16_01_070
 Provedení nezbytných administrativních kroků souvisejících se změnou názvu MAS
 Příprava, vyhlášení a administrace výzev: Výzvy budou vyhlašovány dle
harmonogramu výzev pro rok 2019 na www.dolnimorava.cz
2. Projekt „Podpora provozu MAS Dolní Morava v roce 2019“
 Dotace z PRV Jihomoravského kraje v roce 2019 Podpora provozu místních akčních
skupin
 Žádost bude podána v únoru 2019
3.

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626
 Pokračování v realizaci aktivit projektu
 semináře, pracovní skupiny, zasedání řídícího výboru, setkání předmětových
kabinetů MAP, semináře a setkání pro realizátory projektu

4. Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Morava 2“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008289
 provozní činnosti MAS
 animace strategie CLLD, škol a školských zařízení v OP VVV
Aktivity v rámci projektu:
 zpracování, vyhlašování a administrace výzev MAS
 uspořádání a vedení seminářů k vyhlašovaným výzvám
 animace území – konzultace se žadateli do výzev MAS
5. Animace škol jako součást projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS Dolní Morava 1,2“
 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. Provoz 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
 Provoz projekčního sálu – konferenční a výstavní účely
 Zajištění vyhlídek z radniční věže (součást balíčků pro návštěvníky)
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 Propagace nabídky aktivit Regionálního centra, dále nabídky Města Hodonín, obcí
Podluží a Hodonínska – webové stránky, sociální sítě
 Postupné dovybavení prostor regionálního centra
 Realizace „Slovácké izby“ jako místa pro prodej regionálních produktů
7. Spolupráce MAS a Regionu Podluží při realizaci projektu Podluží plánuje společně
 Spolupráce na administraci projektu v OPZ, vyhlašovatel MPSV
 Spolupráce při řešení PRO obcí
 Postupné dokončení projektu
8. Projekt Krajské sítě MAS: Klimagrün/Climagreen/Klimatická zeleň ATCZ 142
 Zapojení MAS Dolní Morava jako administrátora projektu a člena pracovní skupiny
projektu
 Proběhne třetí seminář pro území MAS na téma Klimatická zeleň
9 . Interreg ČR- SR „Dva regiony, jedna tvář“
 Realizace vybavení místnosti na Regionálním centru v Hodoníně jako informačního
místa a místa k prezentaci regionu
 Aktivity v oblasti cestovního ruchu: vzájemné návštěvy turistických zajímavostí
regionu, společná účast obou na veletrzích cestovního ruchu, tvorba propagačního
videa a propagačních materiálů, výměna zkušeností
10. Zapojení MAS Dolní Morava do projektu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SKCZ/2018/09, Prioritná os 1 - Využívanie inovačného potenciálu
 Proběhnou úvodní setkání partnerů, žádost o dotaci bude podána slovenským
partnerem do 31.1.2019.
11. Zajištění provozu půjčovny krojů na Podluží ve Starém Poddvorově
 Pokračování v činnosti,
 Bude vytvořen prostor pro prezentaci půjčovny na webových stránkách MAS
 Bude podán projekt na JMK, díky kterému by bylo možné pořídit další vybavení
půjčovny (1 dívčí, 1 chlapecký, příp. dětský kroj)
12. Další plánované činnosti MAS
 vytvoření nových webových stránek MAS
 rozšíření dotačního poradenství včetně zpracování a administrace projektových
žádostí pro obce a organizace
 vyhledání dotačních titulů, podání žádostí a realizace projektů MAS dle potřeb
území
 oslava 15 let výročí MAS

