MAS Dolní Morava
Ná mě s t í 177, 691 51, Lanžho t , IČ: 26667401
www.mas-dolnimorava.cz, tel: +420 777 328 052
V Lanžhotě dne 15.2.2012

Plán činnosti

občanského sdružení MAS Dolní Morava na rok 2012
A. Program rozvoje venkova ČR, OSA IV. - LEADER
Příprava projektu na osvojování metody LEADER, pokračování procesu zapojení se do skupiny
podpořených MAS v rámci LEADER. Příprava dalších projektů v rámci osy IV.2.1 Spolupráce
MAS v rámci ČR i EU.
B. Realizace projektu „Po stopách prapředků“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. –
Realizace projektů spolupráce a je postaven na spolupráci MAS Dolní Morava o.s. a MAS Živé
pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, o.s.
Projekt spolupráce zaměřen na zvyšování povědomí o hmotném i nehmotném kulturním
dědictví venkova, podporu identity místních obyvatel venkova s územím a zvyšováním
atraktivity území prostřednictvím nerozvinutého potenciálu obou území místních akčních
skupin s úzkou vazbou na rozvoj cestovního ruchu. Cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel
o historické a kulturní hodnotě území, zapojit obyvatele a odbornou veřejnost do diskuze a
mapování prehistorického dědictví a zvýšit zájem lidí o toto téma.
V první fázi dojde k mapování a sběru podkladů a dat hmotného i nehmotného kulturněhistorického dědictví v oblasti prehistorického dědictví a archeologie, které jsou pro každý
region specifické. Na základě mapování a workshopů vznikne databáze a podkladové
materiály pro přípravu propagačních materiálů a přípravu kulturních a vzdělávacích akcí.
Souběžně s mapováním a workshopy budou realizovány kulturně-vzdělávací akce pro základní
školy a veřejnost. Pro pořádání akcí bude pořízeno vybavení pro pořádání akcí (velkoplošné
stany, mobilní panely pro pořádání výstav).
V rámci investiční fáze projektu bude vybudována expozice v kostelní věži v Lanžhotě a 3
naučné stezky na území MAS Živé pomezí. V každé z těchto expozic bude věnována pozornost
hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví. Další výstupy projektu budou informace
zveřejněné na www stránkách a sdílení informací a vzájemná výměna zkušeností a dále
vydání (společných) propagačních materiálů.
Úkol

výsledky a výstupy spolupráce

Společná studie
a databáze
prehistorických
lokalit

Zmapování prehistorických lokalit na území obcí MAS
Dolní Morava.
- historický průzkum k zajištění potřebných podkladů
- terénní šetření, mapování a fotodokumentace
lokalit

Metoda /
dopady

realizac
e

Přípravná setkání –
s využitím
komunitních
technik

03/12 –
11/12

Vytvoření databáze o jednotlivých prehistorických
lokalitách KMAS
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Vytvoření
muzejní
expozice a
vyhlídkového
místa
Společenské
aktivity

Stavební úpravy při opravě věže římskokatolického
kostela v Lanžhotě. Výměna elektroinstalace,
osvětlení, výmalba, drobné opravy.

Zlepšení
zpřístupnění
objektů

03/12 –
01/13

Nákup zařízení a tvorba muzejní expozice (pořízení
výstavních vitrín, klaprámů, figurín pro prezentaci
historického liturgického oděvu)
Workshop plánovací zaměřený na využití a
zmapování prehistorických lokalit na území MAS
Dolní Morava

04/12 –
05/13

Workshop výměnný v PMAS, 2 dny - 20 účastníků
KMAS + 20 PMAS výjezd do sousední MAS. Exkurze
po prehistorických lokalitách. Společné nacházení
potenciálu území sousední MAS a vzájemné
předávání zkušeností.
Řemeslná dílnička pro děti základních škol na území
KMAS - 20 dětí z KMAS + 20 dětí PMAS
Happening, ukončení a představení výsledků
projektu KMAS
Nákup vybavení

Nákup velkokapacitního stanu pro pořádání
společenských a kulturních akcí. Využití bude
především pro akce pořádané MAS Dolní Morava
(Společné akce, workshopy s dětmi)

Nákup a komunitní
využití

10/12 –
05/13

služby, publikační
činnost

01/13 –
05/13

- Velkokapacitní stan 8 x 12 m, včetně montáže a
dopravy
Tisk brožur a
publikací

Příprava a tisk brožury o jednotlivých prehistorických
lokalitách KMAS.
Příprava a tisk brožury věnované projektu
spolupráce, společně s PMAS

Předpokládané výdaje projektu za MAS Dolní Morava:
Dotace z PRV ČR (90%):
Vlastní spolufinancování:

1.492.600,- Kč
1.343.340,- Kč
149.260,- Kč

C. Realizace projektu „Cesty k sobě - aktivní senioři Dolní Moravy a WDE“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní
Rakousko v rámci programu "Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika
2007-2013"
Projekt je zaměřen zejména na zlepšení kvality života seniorů na venkově, vzájemnou výměnu
zkušeností, prezentaci možností spolupráce seniorů a seniorských organizací, praktickou
ukázku již dosažených úspěchů, ale také na opětovné nacházení společných prvků kulturní
historie násilím rozdělených regionů.
Cílovou skupinou jsou senioři a seniorské organizace z obou příhraničních území. Pro každé
plánované vzájemné setkání seniorů předpokládáme zapojení min. 35 osob na každé straně
hranice.
V rámci projektu "Cesty k sobě" se uskuteční čtyři společná setkání, která budou mít vždy
jedno společné téma. Setkání se vždy zúčastní 35 seniorů z obcí ležících v území MAS Dolní
Morava o.s. a 35 seniorů z obcí v území rakouského WDE.
1. setkání -"Tradice a folklor" - se uskuteční ve stanoveném termínu v Kulturním domu v
Josefově. Přednáška o lidových tradicích, lidových zvycích, společné historii území (2
přednášející - česká, rakouská strana). Následuje návštěva regionálního muzea v v Rohatci a
Lužicích, s expozicemi lidových tradic a krojů. Následuje přesun do Lanžhota - živé tradice v
rámci tradičních hodových oslav.
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2. setkání - "Regionální gastronomie" - se uskuteční ve stanoveném termínu ve Wilfersdorfu.
Přednášky o tradiční gastronomii obou regionů a o její návaznosti na kalendářní a liturgický
rok. Následuje prezent. a společná ochutnávka přivezených pokrmů a specialit regionální
kuchyně. Dále prohlídka pekařství a Lichtensteinského zámku ve Wilfersdorfu.
3. setkání - "Vinařství a cestovní ruch" - se uskuteční ve stanoveném termínu v Čejkovicích.
Přednášky o vinařské turistice, historii, a sommelierství. Návštěva vinařského muzea, zámku v
Čejkovicích, sklepních uliček a vinařského provozu.
4. setkání - "Cykloturistika a volnočasové aktivity pro seniory" - se uskuteční ve stanoveném
termínu v Poysdorfu. Přednášky o turistice a cykloturistice a volnočas. aktivitách seniorů.
Prohlídka muzea, sítě cyklostezek, cyklovýlet v okolí města.
Předpokládané výdaje projektu:
Dotace z FMP (85%):
Vlastní spolufinancování:

386.900,- Kč
328.478,- Kč
58.422,- Kč

D. Partnerství v projektu „AbioNet - Platforma pro spolupráci v oblasti formování
krajiny“
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.2.4 Partnerství a sítě
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Partneři projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Místní akční
skupina Dolní Morava, o.s., CREA Hydro&Energy, o.s., Czech River Restoration Centre,
občanské sdružení
Cílem projektu je vytvoření funkční sítě pracovišť zabývající se problematikou neživé přírody a
formování krajiny z různých pohledů a přesun od parciální spolupráce k vytvoření
širokospektrálního týmu. Vytvořená síť je schopna práce s cílovou skupinou projektu v
nosných tématech - geologie, pedologie, geomorfologie, revitalizace toků a přírodě blízkých
protipovodňových opatření. Rovněž není zanedbávána významná funkce člověka na formování
krajiny a to v chápání historických i současných událostí. Členové sítě jsou motivováni k
vzájemným konzultacím. Důraz je kladen na podporu vzdělávání v konceptu learning by doing
a využití principů mentoringu, stejně jako na rozvoj extrakurikulárních dovedností cílové
skupiny. Cílů projektu bude dosaženo při řešení čtyř navržených klíčových aktivit realizovaných
žadatelem a partnery projektu. Cílová skupina je tvořena studenty, akademickými a dalšími
pracovníky vysokých škol a pracovníky zabývajícími se vědeckovýzkumnou činností.
Klíčová aktivita je postavena na realizaci praxí a stáží v zahraničí formou mentoringu a účasti
na zahraničních konferencích. Náplní KA jsou odborné stáže akademických pracovníků a
dalších pracovníků zabývajících se vzděláváním (jedná se o zahraniční stáže členů partnerské
sítě na excelentní evropská pracoviště, které se zabývají vzděláváním a výzkumem v oblasti
zkoumání neživé přírody přehled uveden v příloze, kde ke každé stáži byla stručně zpracována
její náplň a výstupy, byl stanoven garant stáže na straně žadatele nebo partnera a mentor na
straně přijímajícího pracoviště). Při realizaci mentoringu v zahraničí stáží bude cíleně využíván
one-toone mentoring, kdy dochází přímé vazbě mezi mentorem a mentee. Cílem klíčové
aktivity je získávání praktických zkušeností z fungování zahraničních projektových týmů. Při
realizaci zahraničních stáží bude kladen důraz na zapojení mladých vědeckých pracovníků.
Vybraná pracoviště jsou špičkami ve svém oboru. Jejich šíře pokrývá potřeby CS. Zkušenosti
bude CS získávat zapojením do projektů zahraničních partnerů, kdy jako členové týmů získají
praktické zkušenosti s přípravou a vlastním řešením projektů, které jsou jim odborným
obsahem velmi blízko, zapojí se do principu learning by doing. Externí stáže jsou zaměřeny
přednostně na země EU. Zkušenosti ze stáží budou dále předávány kolegům a studentům VŠ
zapojených do projektu na popularizačních přednáškách, diskuzích, poradách realizačního
týmu a projektovém webu. Stáže se zaměřují na oblasti uvedené v příloze. V rámci přípravné
fáze stáže bude ve spolupráci se zahraničním partnerem potvrzena připravená odborná náplň
stáže a specifikovány detailně dovednosti, které CS musí získat pro zahájení praxe a dále
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znalosti, které bude rozvíjet. Akce této klíčové aktivity budou probíhat od 2. měsíce řešení do
23. měsíce. V rámci aktivity jsou plánovány náklady na přímou podporu stážistů, náklady na
zahraniční cestovné, náklady na služby a osobní náklady věcného manažera aktivity.
Předpokládaný rozpočet pro MAS Dolní Morava: 799.326,- Kč
Zapojení MAS Dolní Morava:
Partner projektu se podílí na realizaci KA 2, kdy se jeho specialisté účastní komplexních
exkurzí ve snaze předat cílové skupině maximální množství dovedností a zkušeností formou
řízených diskuzí na vybraných lokalitách. Cílem je propojit parciální pohledy ze strany cílové
skupiny a partnera. Partner se dále účastní KA 3, kdy členové CS realizují mentoring v
organizacích začleněných do MAS Dolní Morava. V rámci KA 4 realizuje partner workshop s
tématem zaměřeným na oblast neživé přírody v regionu Dolní Moravy. Zapojení partnera
poskytne cílové skupině projektu jedinečný pohled do praktického fungování místních akčních
skupin v českém prostředí.
E. Ostatní akce a aktivity
30.-31.3.2012

Hodonínská zahrada - Jaro 2012

17.–20.5.2012

4. festival Česká chuťovka, Staroměstské náměstí v Praze (v jednání)

10.-13.8.2012

Svatovavřinecké slavnosti, Hodonín (v jednání)

8.9.2012

Svátek vína, Hodonín

12.-13.10.2012

Hodonínská zahrada - podzim 2012 (v jednání)

11.11.2012

III. Svatomartinská vína Dolní Moravy 2012

(v jednání)

Další činnost sdružení bude operativně upravována na základě podnětu ze strany
Programového výboru, či jednotlivých členů sdružení.

Zpracoval:

Ing. Josef Smetana, předseda sdružení
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