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Plán činnosti pro následující období roku 2014 a 2015
Dosažení stanovených priorit a cílů MAS Dolní Morava pro rok 2014:
1) sestavení funkční členské základny: 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..
Realizace projektů v období roku 2014 - 2015
Vyúčtování projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě“
Program rozvoje venkova, opatření III.4.1.
Dokončeno - 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)
Vyúčtování projektu OPTP - „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Dolní Morava“
Celkové náklady projektu a žádost o dotaci z OPTP činí 711.125,- Kč.
Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy
Termín dokončení: 31.3.2015
Celkové náklady projektu: 1.196.200,- Kč, předpokládaná dotace: 1.076.580,- Kč
Realizace projektu PRV JMK DT 2 - Podpora místních akčních skupin „Podpora managementu MAS
Dolní Morava v procesu strategického plánování 2014“
Cílem podpory je zajištění funkčnosti a chodu managementu (zaměstnanců MAS) ve druhé polovině
roku 2014 (září - listopad).
Období realizace 1.9.2014 - 30.11.2014
Celkové náklady činí 287.430,- dotace 143.700,- Kč
Příprava a realizace projektu spolupráce MAS v Jihomoravském kraji v rámci opatření IV.2.1
Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013
Období realizace 1.9.2014 – 30.6.2015
Celkové max. náklady 500.000,- Kč

Pro Členskou schůzi dne 8.10.2014 v Josefově zpracoval dne 30.9.2014 Ing. Josef Smetana, předseda sdružení

