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Plán činnosti

občanského sdružení MAS Dolní Morava na rok 2011
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.
Realizace projektu „Život na Dolním toku Moravy“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Realizátorem projektu je MAS
Dolní Morava o.s., partnerem na slovenské straně je Občanské sdružení Veleš, sdružení
Martina Čulena, pro zachování historie a kultury obce a obec Brodské. Cílem projektu je
zejména umožnit dětem ze základních škol na Podluží a Hodonínsku více poznat přírodu,
historii, kulturu, tradice a prostředí které je obklopují a také je seznámit se zvyklostmi,
kulturou a tradicemi dětí ze slovenského příhraničí.
První společné setkání s názvem „Podzim na Dolní Moravě“ se uskutečnilo v pátek 1. října
2010 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích a zúčastnilo se ho 40 dětí z 11 českých škol
a 16 dětí ze školy v Brodském.
V květnu 2010 bude MAS Dolní Morava o.s. realizovat týdenní setkání s názvem „Jarní
řemeslná a výtvarná dílna, kterého se celkem zúčastní 300 dětí z území MAS Dolní Morava a
ze Slovenska.
Celkový rozpočet projektu 14 762,60 EUR
- Spolufinancování MAS Dolní Morava o.s. 2 220 EUR

Realizace projektu „Společné putování za dědictvím regionů“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. –
Realizace projektů spolupráce a je postaven na spolupráci 3 MAS. MAS Strážnicko o.s., MAS
Společná cesta o.s. a MAS Dolní Morava o.s.
Aktivita projektu č 1:
- provedení kulturně-historického průzkumu k zajištění potřebných podkladů
- zmapování území MAS Dolní Morava v oblasti hmotného a nehmotného dědictví (mapování
se bude týkat okruhů: tradice regionu, regionální gastronomie, tradiční řemesla, povídky
a pohádky, lidová a technická architektura)
- vypracování soupisů zjištěných podkladů dle jednotlivých témat
- fotodokumentace
- vytvoření www stránek obsahujících veřejně přístupnou databázi zjištěných podkladů
v rámci jednotlivých témat
- vytvoření 4 tématických brožur – řemesla, gastronomie, lidové povídky a pohádky, lidová
architektura
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Aktivita projektu č. 2
- rekonstrukce kulturně významného objektu s vytvořením výstavní expozice v Obci Rohatec
– Stará radnice
- vytvoření expozice v Lužicích – Starý kvartýr
- součástí obou objektů bude expozice věnovaná výstupům z provedeného mapování
hmotného i nehmotného kulturního dědictví
Aktivita projektu č. 3
- nákup zázemí pro společenské a kulturní akce – 6 ks nafukovacích lodí, 6 ks mobilních
stánků, 1 chladící box, 1 vyplachovačka
Aktivita projektu č. 4
- společné otevření objektů a výstavních expozic s partnerskými MAS
- realizace nových společenských akcí (čištění Baťova kanálu, Trh místních výrobků a
produktů)
Aktivita projektu č. 5
- propagační brožura o projektu spolupráce, dle pravidel publicity
Celkové způsobilé výdaje projektu za MAS DM 3.289.452,- Kč.
Spolufinancování MAS DM 256.146,- Kč.

Příprava projektu spolupráce s GAL Miselerland
Na základě dvou návštěv zástupců MAS Dolní Morava o.s. v Lucemburské GAL Miselerland
požádala GAL Miselerland o finanční podporu na přípravu projektu spolupráce metodou
komunitního plánování.
Jedná se o naplnění myšlenek Leaderu, kdy si oblasti spolupráce určí sami koncoví příjemci
případné podpory a na základě závěrů setkání se vytvoří projekt spolupráce. Realizace
přípravného setkání se předpokládá v březnu 2011.

Další činnost sdružení bude operativně upravována na základě podnětu ze strany
Programového výboru, či jednotlivých členů sdružení.

Zpracoval: Ondřej Gibala, manažer sdružení
Schválil:
Ing. Josef Smetana, předseda sdružení
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