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Místní akční skupina Dolní Morava v roce 2014 - 2020
Místní akční skupiny budou stejně jako v letech 2007-2013, i nadále v letech 2014-2020
působit v prostředí českého venkova jako tzv. „místní grantové agentury“.
Na základě zpracované Integrované strategie rozvoje území budou žádat v jednotlivých
operačních programech EU o přidělení finančních prostředků na podporu projektu podnikatel,
obcí a neziskových organizací působících v obcích v jejich územní působnosti.
Doposud mohly MAS získat podporu pro žadatele ve své územní působnosti pouze z PRV ČR
2007-2013, který administrovalo MZE prostřednictvím SZIF (celková alokace = 4,5mld. Kč)
V období 2014 – 2020 je předpoklad čerpání MAS v šesti ze sedmi schválených operačních
programů EU:
1. Integrovaný regionální operační program (MMR)
2. Program rozvoje venkova 2014-2020 (MZE)
3. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO)
4. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)
5. OP Zaměstnanost (MPSV)
6. OP Životní prostředí (MŽP)
7. OP Doprava (MD)
Celkem se předpokládá rozdělení více než 20 miliard Kč mezi cca 170 funkčních MAS v ČR.
Množství získaných finančních prostředků do území MAS Dolní Morava bude záviset na kvalitě
strategického dokumentu, na provázanosti jednotlivých řešených problematik, na míře
spolupráce a zapojení všech dotčených subjektů do rozvoje území obcí – uplatnění metody
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
Priority a cíle MAS Dolní Morava pro rok 2014:
1) sestavení funkční členské základny sdružení : DSO(obce)+podnikatelé+spolky
2) provést aktualizaci stanov sdružení vzhledem k přechodu právní subjektivity na
„spolek“ (od 1.1.2014)
3) zmapovat potřeby území – veřejně přístupný elektronický formulář pro zadání námětů
a projektových záměrů do společného projektového zásobníku
4) iniciovat pracovní skupiny v obcích – zmapování a projednání potřeb všech subjektů
působících v obcích (spolky, podnikatele, obce)
5) zpracovat analytickou i strategickou část Integrované strategie
6) zapojit obce s územní působností v MAS Dolní Morava do procesu tvorby strategie,
mimojiné také formou podpory aktivit MAS, zejména účastí zástupců obce (vedení i
zastupitelé) na pracovních skupinách a dalších jednáních, ale také součinností při
oslovování aktivních a spolupracujících občanů, podnikatelů, spolků atd..
Úkolem MAS je přispívat k všestrannému rozvoji obcí v územní působnosti. To není
možné bez vzájemné důvěry, podpory a součinnosti obou stran !
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Realizace projektů sdružení 2014
Realizace projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě“
Program rozvoje venkova, opatření III.4.1.
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)
Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy
Aktivity projektu:
1. Studie - tato studie připravená ve spolupráci s odborníky (etnografy) s přispěním názorů
veřejnosti (ve vazbě na přednášky) nabídne základní výstup pro rekonstrukci kroje na území
KMAS. Podoba kroje včetně jeho základních prvků není dosud známa. Samostatným výstupem
vycházejícím ze studie bude společná propagační tiskovina o krojích v celkovém nákladu
1000ks a dále propagační DVD.
2. Přednášky jsou plánovány jako tématické (celkem 7) s cílem zapojení účastníků z řad
veřejnosti (i odborné veřejnosti) a získávání cenných informací a podkladů pro zpracování
studie a dalších podkladů pro publikace, resp. propagačních výstupů projektu. KMAS bude
realizovat 4 akce, PMAS bude realizovat 3 akce. Přednášky budou určeny účastníky v obou
MAS. V rámci přednášek dojde k cennému předávání zkušeností zejména z PMAS do KMAS.
3. Jedním z výstupů bude pořízení několika krojů pro každou MAS, které budou k dispozici pro
společné i samostatné akce MAS, ale také k zapůjčení pro obce a soubory (v území PMAS).
Každá MAS pořizuje vlastní kroje typické pro dané území. Celkem bude pořízeno 4 ks krojů v
území KMAS a 8ks v území PMAS.
4. Vytvoření souhrnné publikace mapující lidovou kulturu a tradice ve statích zvyky, písně,
pokrmy. Publikace je inspirována jedním z výstupů dříve realizovaného projektu spolupráce
PMAS. Předpokládaný celkový náklad je 1000ks.
5. Trvalá expozice umístěná v území KMAS (místa budou veřejně dostupná, jsou vybrána
místa s předpokládanou zřejmou návštěvností) bude zahrnovat ukázku celého kroje a bude
doplněna popisy a informačními panely a stojany na propagační materiály s umístěnými
veškerými tištěnými výstupy projektu.
6. Festival tradic a lidové kultury (KMAS) a Přehlídka dětských folklórních souborů na Podluží
(PMAS) - kulturní akce v území obou MAS určená k propagaci výstupů projektu a přenesení
zkušeností mezi partnerskými MAS. Organizačně zajišťuje KMAS s účastí PMAS včetně výměny
účinkujících. Bude se jednat o závěrečnou propagační akci projektu v obou území MAS. Akce
je souhrnnou prezentací výstupů projektu, budou zde prezentovány výstupy projektu.
7. Pořízení mobilního vybavení nezbytného pro pořádání kulturních akcí je jedním z trvalých
výstupů projektu.
Termín dokončení: 31.3.2015
Celkové náklady projektu: 1.196.200,- Kč

Předpokládaná dotace: 1.076.580,- Kč

