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Plán činnosti

Aktivity a projekty MAS pro rok 2016
1. Podání žádosti o podporu realizace SCLLD
o v případě úspěšné kontroly formálních náležitostí je běží uznatelnost nákladů
s realizací spojených
o na realizaci SCLLD a animační činnosti pro území i pro oblast školství má MAS
Dolní Morava pro období 2014-2020 schválenou alokaci cca 13 mil. Kč
o míra spolufinancování těchto výdajů ze strany MAS činí 5% (cca 100 tis. /rok)
o vzhledem ke způsobu proplácení režijních výdajů ze strany Řídícího orgánu je
nutné zabezpečit předfinancování těchto 95% výdajů
2. Realizace Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání
o oprávněný žadatel: obce s rozšířenou působností (město Hodonín), DSO, MAS
o Pokud bude žadatelem MAS nebo DSO musí být do projektu zapojeno 70 %
škol na území ORP Hodonín
o Realizace projektu MAP bude probíhat cca 24 měsíců
o MAS výše spolufinancování 0 %
o V ČR realizují MAP z 85% místní akční skupiny (probíhá intenzivní výměna
zkušeností, projednání podmínek atd.)
o Předpokládáme přijetí 2 až 3 zaměstnanců

3. Projekt spolupráce MASek v JMK 2016
Spolupráce MAS v JMK na společném projektu, který iniciovala a realizuje KS MAS ČR
v Jihomoravském kraji. Název projektu: Aktivizace rozvojového potenciálu
Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 20142020.
a) aktivizace zaměstnanců MAS školením pro zvýšení absorpční schopnosti
potenciálních žadatelů EU dotací v území MAS Jmk a podporou zaměstnanců
MAS
b) aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a
vinařství na jižní Moravě
Přímá podpora pro každou MAS činí 80 tis. Kč (podpora mzdových nákladů),
spolufinancování projektu ze strany MAS je 10 tis. Kč.
Jedním z řešení je ozelenění krajiny realizací projektu s názvem: „Milion stromů pro
Jihomoravský kraj“, tedy výsadbou stromů vhodných odrůd v krajině.

4. Projekt „Podpora provozu MAS Dolní Morava v roce 2016“
Dotace z PRV Jihomoravského kraje v roce 2016, DT 2 - Podpora provozu místních
akčních skupin
Maximální dotace 150 tis., ve výši 70% z celkových nákladů.
Celkové náklady cca 220 tis. Kč.

