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V Lanžhotě dne 21.12.2010

Zpráva o činnosti

občanského sdružení MAS Dolní Morava
za rok 2010
1.1.2010 - do funkce manažerky sdružení přijata Ing. Blanka Pospíšilová
7.1.2010 - pracovní návštěva WDE v Poysdorfu – projednání 2. setkání dětí „Z-V-V“
18.1.2010 - zasedání Krajské sítě (KS) MAS JmK v Brně
18.1.2010 - přípravné setkání zástupců ZŠ k 2. setkání dětí v Lanžhotě – projekt „Z-V-V“
21.1.2010 - otevření detašované kanceláře MAS na OHK Hodonín
22.1.2010 - Druhé setkání dětí „Voda“ v rakouském Poysdorfu a LAA v rámci projektu „Z-V-V“
26.1.2010 - pracovní jednání se zástupci MAS ve Skalici
29.1.2010 - vyúčtování krajských dotací JMK
31.1.2010 - dokončení fyzické realizace projektu „Vína z Dolní Moravy“
1.2.2010 - započato vyúčtování projektu „Vína z Dolní Moravy“
15.3.2010 - pracovní návštěva WDE v Poysdorfu – projednání 3. setkání dětí „Z-V-V“
24.3.2010 - odeslání žádosti „Život na dolním toku Moravy“ na RRAVM Zlín
1.4.2010 - seminář KS MAS JMK v Brně
7.4.2010 - přípravné setkání zástupců ZŠ k 3. setkání dětí v Lanžhotě – projekt „Z-V-V“
9.4.2010 - třetí setkání dětí „Vzduch“ u regionální rozhledny „Na Podluží“ u Nového Poddvorova
v rámci projektu „Z-V-V“
15.4.2010 - příprava realizace projektu „Společné putování za dědictvím regionů“
30.4.2010 - dokončení realizace projektu „Země-voda-vzduch“
30.4.2010 - přípravné setkání na ZAZV v Břeclavě – projekt „Cesty k sobě“
1.5.2010 - započata fyzická realizace projektu „Společné putování za dědictvím regionů“
21.5.2010 - podpis dohody o realizaci projektu „Společné putování za dědictvím regionů“ na
regionální pobočce SZIF v Brně
2.6.2010 - příprava projektu „Cesty k sobě“
10.6.2010 - otevření Regionálního centra v Hodoníně, otevření kanceláře MAS Dolní Morava
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14.6.2010 - pracovní jednání na ZAZV Břeclav – projekt „Cesty k sobě“
22.6.2010 - pracovní návštěva Falkenstein, Poysdorf v Rakousku – projednání výstupů projektů
24.6.2010 - zasedání KS MAS JMK v Brně
28.6.2010 - odeslání vyúčtování projektu „Vína z Dolní Moravy“
30.6.2010 - na vlastní žádost ukončena činnost manažerky Ing. Blanky Pospíšilové
14.7.2010 - odesláno vyúčtování projektu „Z-V-V“ na RRAJM Brno
1.8.2010 - zahájení poskytování poradenství v programu „Zelená úsporám“
9.8.2010 - přijat manažer sdružení Ondřej Gibala
31.8.2010 - projednání realizace rekonstrukce staré radnice v Rohatci
9.-11.9.2010 - návštěva 28 zástupců obcí a měst z MAS Železnohorský region
30.9.-1.10. - návštěva zástupců z Mikroregionu Nechanicko, Urbanická brázda a Obce památkové zóny
1866
1.10.2010 - první setkání 40 dětí z 11 českých škol a 16 z Brodského na Slovanském hradišti
v Mikulčicích s názvem „Podzim na Dolní Moravě“, realizované v rámci projektu „Život na Dolním toku
Moravy“
22.10.2010 - dokončeno vyúčtování projektu „Země – voda – vzduch“
9.11.2010 - proběhlo na RC v Hodoníně setkání koordinační skupiny projektu „Společné putování za
dědictvím regionů“
11.11.2010 - pořádala MAS Dolní Morava ve spolupráci s Městem Hodonín, Kulturním domem
Hodonín a Mikroregionem Hodonínsko na náměstí v Hodoníně ochutnávku Svatomartinských vín
19.–20.11.2010 - vzdělávací seminář věnovaný regionální gastronomii. Projekt byl realizován v rámci
projektu spolupráce Krajské sítě MAS
29.11.2010 – pracovní jednání zástupců MAS Dolní Morava a GAL Miselerland v Grevenmacheru
v Lucembursku o přípravě projektu mezinárodní spolupráce
10.-11.12. - návštěva 16 zástupců obcí a měst z MAS Litomyšlsko
14.12.2010 - setkání seniorů a seniorských organizací v kulturním domě v Josefově "Cesty k sobě".
Projekt pořádala MAS Dolní Morava o.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Zemědělskou
agenturou pro zemědělství a venkov Břeclav (ZAZV)
22.12.2010 - zasedání programového výboru a členské schůze MAS Dolní Morava v Hodoníně
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