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Plán činnosti

občanského sdružení MAS Dolní Morava na rok 2009
Realizace projektu „Vína z Dolní Moravy“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko
a jeho hlavním cílem je vytvoření stejnojmenné podpůrné vinařské marketingové aktivity, která povede
nejen k zefektivnění, zjednodušení a sjednocení výměny základních i produktových informací mezi
jednotlivými subjekty v podporovaném území, ale také zejména k zajištění společné, kvalitní a účinné
propagace vinařských subjektů a jejich produktů vůči konkurenčním subjektům a oblastem nejen v ČR,
ale i v zahraničí.
V současné době je dokončována databáze všech vinařských subjektů působících v členských obcích
MAS. V této chvíli je evidováno více než 120 vinařských subjektů na české straně a 55 subjektů
příhraničního rakouského regionu Weinviertler Dreiländereck. Všem těmto subjektům projekt nabídne
zpracování kvalitní a vyvážené prezentace jejich činnosti a vinařského provozu v přehledovém tištěném
katalogu vinařských firem, kde je předběžně pro každého zájemce rezervován prezentační prostor
v rozsahu ½ strany formátu A4. Dalším výstupem projektu bude tištěný katalog vinařských produktů,
který umožní dosažení vzájemné informovanosti o nabídce jednotlivých vinařů a bude každoročně
aktualizován. I když je sezóna ročníku 2008 již v pokročilém stádiu, chceme první vydání tohoto
katalogu věnovat právě vínům tohoto ročníku. Zájemci budou moci prezentovat až 6 druhů vín. Vína
určená speciální komisí pak obdrží ocenění „Víno Dolní Moravy“. Všechny informace z tištěných
materiálů budou také dostupné na novém webovém vinařském portálu. Pro účastníky projektu bude
také k dispozici nový prodejní server. V rámci projektu budou vytvořeny také některé propagační
materiály (trička, propisovací pero, obaly na lahve, tašky)
Realizace projektu „Země, voda, vzduch“
Obsahem je realizace 3 celodenních setkání žáků (dětí) do 14 let z obou stran příhraničí, které
proběhnou v září - říjnu školního roku 2009/2010. Na základě výsledků soutěže na ZŠ bude vybráno 30
žáků z našeho regionu, kteří se zúčastní jednotlivých výletů. Celkové náklady cca 10 tis. EUR.
1. Akce "Země" (08-09/2009) - cyklo-výlet pro žáky do 14 let s doprovodem, vždy min. 40 dětí, 10
z rakouska (dle zájmu škol), Lanžhot - zámeček (seznámení s faunou a florou lužního lesa, hospodaření
v lužním lese, historie osídlení, návštěva muzea, táborák).
2. Akce "Voda" (09/2009) - výlet do rak pohraničí, Laa n. Thaya – v areálu koupaliště a bazénu,
Wilfersdorf - Lichtensteinschloss, Nonsesnmuseum
3. Akce "Vzduch" (10/2009) - setkání žáků u nové rozhledny Nový Poddvorov, umělecká tvorba dětí
Aktualizace Strategie rozvoje Regionu Podluží
Předpokládáme zpracování zakázky pro svazek obcí Region Podluží. Realizací projektu bude v prvé řadě
provedena aktualizace strategického dokumentu svazku obcí Regionu Podluží (Strategie rozvoje RP).
Poslední aktualizace proběhla v roce 2005. Během minulých 4 let vstoupila do regionu obec Ladná a
byly schváleny některé nové vize. Projektem tak bude provedeno dodatečné dotazníkové šetření v obci
Ladná a následné analýzy a hodnocení této obce i ve souvztažnosti k Regionu Podluží. Součástí
strategického dokumentu je i Strategický plán a „Projektový zásobník Regionu Podluží“. Obsahem
zakázky je také provedení jejich aktualizace pro rok 2009 až 2012. Realizace červen až listopad 2009.
Předpokládané náklady 160.000,- Kč.
LEADER EU
Snaha o zapojení se do skupiny podpořených MAS v rámci LEADER. Možnost využít finančních
prostředky z kapitoly spolupráce MAS v rámci ČR i EU.
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