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Zpráva o činnosti za rok 2014
Zhodnocení činnosti za období roku 2014
25.2.2014
- zahájen sběr projektových námětů
31.3.2014
- uzávěrka prvního kola projektových námětů
1.4.2014
- zahájeno 2. kolo sběru projektových námětů
29.4.2014
- vyhlášení podmínek Tréninkové výzvy pro předkládání nabídek
30.5.2014
- zasedání Výběrové komise - Tréninková výzva
13.6.2014
- řemeslná a výtvarná dílna "Život na dolním toku Moravy 2014"
17.6.2014
- informačně propagační akce "Komunitně vedený místní rozvoj v MASDM"
30.6.2014
- dokončení realizace projektu "Získávání dovedností, animace a provádění …"
31.7.2014
- dokončení realizace projektu "AbioNet"
5.8.2014
- úvodní pracovní jednání Koordinační skupiny pro přípravu SCLLD
8.-10.8.2014
- prezentace regionů Svatovavřinecké slavnosti Hodonín
29.8.2014
- prezentace na Večeru venkova - Země Živitelka ČB
31.8.2014
- dokončení realizace projektu OPTP - Podpora přípravy SCLLD
21.9.2014
- Seminář „Kroje na Podluží a Hodonínsku“
22.9.2014
- Pracovní skupina „Lidské zdroje, zaměstnanost, podnikání“
24.9.2014
- Pracovní skupina „Životní prostředí, zemědělství, lesnictví“
25.9.2014
- Pracovní skupina „Vzdělávání, školství a sociální oblast“
29.9.2014
- Pracovní skupina „Cestovní ruch a kultura“
30.9.2014
- Pracovní skupina „Občanská vybavenost a infrastruktura“
5.10.2014
- Seminář „Kroje na Podluží a Hodonínsku“
8.10.2014
- Valná hromada MAS Dolní Morava
19.10.2014
- Seminář „Kroje na Podluží a Hodonínsku“
11.11.2014
- Svatomartinské slavnosti Dolní Moravy v Hodoníně
duben, květen 2014 - jednání se zástupci obcí (stanovy, členství)
červen až září 2014 - příprava nových stanov spolku
červen až září 2014 - aktualizace členské základny
leden až srpen 2014 - příprava analytické části strategie
srpen až říjen 2014 – připomínkování analytické části strategie
říjen až prosinec 2014 – příprava standardizace MAS
Informace k realizovaným projektům sdružení
1. Projekt „Po stopách prapředků“

Vyúčtování projektu bylo dokončeno k 31.3.2014. Finanční prostředky dotace byly obdrženy
v průběhu měsíce května 2014. Obdržená částka dotace 1.341.867,- Kč.
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2. Projekt "AbioNet"
realizace 1.8.2012 - 31.7.2014
V rámci projektu byly v období června až července 2014 organizovány stáže pro studenty
MENDELU. V rámci stáží byly mapovány ČOV v obcích v území MAS DM.
Projekt byl ukončen, vyúčtován a proplacen ze strany nositele projektu.
Celkové náklady projektu 557.082,- Kč
3. Projekt "Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě"
realizace 1.6.2013 - 31.5.2014
V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:
 upgrade www MAS Dolní Morava
 20 kulatých stolů v obcích MAS
 Analytická část strategie
 Implementační část strategie
 Tréninková výzva
 Informačně propagační akce
 Informačně propagační materiál
Celkové náklady projektu a žádost o dotaci z PRV činí 416.501,-Kč. Dotace obdržena.
4. Projekt „Zpracování konceptu ISÚ pro území MAS Dolní Morava“
Dotační titul: 02 – Rozvojové studie a koncepce, PRV Jihomoravského kraje
e.č. žádosti: JMK 31551/2013
Celkové náklady 90 tis. Kč, dotace 45 tis. Kč.
5. Projekt „Podpora managementu MAS Dolní Morava v procesu strategického plánování 2014“
Dotační titul: 02 – PRV Jihomoravského kraje
Celkové náklady 280 tis. Kč, dotace 140 tis. Kč.
6. Projekt OPTP - „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Dolní Morava“
realizace 1.1.2014 - 31.8.2014
podpora zpracování SCLLD ze strany MMR, projekt financován z OP Technická pomoc
Realizované aktivity:
 zpracovaná Analytická část strategie
 rozpracování strategické části SCLLD
Celkové náklady projektu a žádost o dotaci z OPTP činí 711.125,- Kč. Dotace obdržena.
7. Projekt "Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy"
PRV ČR, projekty spolupráce OSA IV.2.1, realizace 1.1.2014 - 20.5.2015
Uskutečnila se Přehlídka dětských folklorních souborů v Týnci, Cyklus seminářů u partnera
projektu Živé Pomezí Krumlovsko – Jevišovicko,
Probíhají semináře „Kroje na Podluží a Hodonínsku“ v termínech 21.9.2014, 5.10.2014,
19.10.2014. Dále probíhá realizace aktivit projektu.
8. Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER
PRV ČR, projekty spolupráce OSA IV.2.1,
realizace 1.9.2014 – 19.6.2015
projekt spolupráce 10 místních akčních skupin v rámci JMK, cílem je zpracování společné
metodiky pro správné organizační zabezpečení činnosti při dodržování principů metody
LEADER. Předpokládané náklady 0,5 mil. Kč.
Zpracovala Kontrolní komise spolku

Zpracováno pro Valnou hromadu MAS Dolní Morava, konanou dne 27.4.2015 v Josefově

