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Obsah sdělení 

SCLLD – současná situace  a blízká minulost 

MAPy – současná situace a blízká budoucnost 

Projekt „Milion stromů pro JMK“ – představení 

Pozvánka na akci „MAS včera, dnes a zítra 
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Shrnutí oblastí vytvářejících problémy 

zpracování SCLLD 

Velké množství dokumentů, se kterými bylo 
nutné pracovat (musely se pročíst všechny  i 
nadřazené strategické dokumenty kvůli souladu 
se strategií…)  

Průběžné nastavování podmínek pro 
zpracování strategie a měnící se pravidla 
(rozhodnutí  o aktuálnosti statistických dat, …) 

Upravování finální metodiky (doplňování 
indikátorů…) 
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14.7.2014 – vláda ČR schválila všech 9 OP 

27.8.2014 – vláda schválila další dokumenty (územní dimenzy, MPIN) 

6.10. 2015 – zveřejně Manuál tvorby SCLLD  3 návrh 

19.11.2015 – zveřejněn přehled změn od poslední vcerze3 

2.12.2015  -  zpřesnění pravidel IV.1.1. MAS pro 2014 

15.4.2015 – zveřejněna nová verze PRV 2014 – 20 

21.4. 2015 Zpracován programový dokument IROP 

2.5.2015 – EK schválila OPŽP 

7.5. 2015 – EK schválila OPZ 

10.6. 2015 – zveřejnil SZIF nové zprávy o EX POST Evaluaci SPL a výtahu z analýzy 
střednědobých hodnocení SPL 

30.6.2015 – doporučení MMR o doplnění dat analýzy o nově dostupná k roku 2013 a 
2014 

2.9. 20156 – MMR vyhlásilo výzvu k předkládání SCLLD 

17.9.2015 – byla zveřejněna nová mapa sociálně vyloučených lokalit 

1.10. 2015 – byla zveřejněna Metodika pro tvorbu FICHÍ 

6.10.2015 – zveřejněna Metodika pro tvorbu FICHÍ do PR PRV 

12.11.2015 – byla vydána nová verze MPINu 

30.11.2015 – byla modifikována výzva k podávání SCLLD 

15.12. 2015- byla zveřejněna nová tabulka k indikátorům a doporučení 
k programovému rámci 

21.12.2015 – byla zveřejněna Informace č. 4 ŘO OPZ o nově přidaných indikátorech 

31.12.2015  - došlo s ohledem na opravy indikátorů k modifikaci Výzvy 

24.2.2016 – byla zveřejněna Revize Specifických pravidel IROP (náklady MAS) 

14.3. 2016 – zveřejněny nové indikátory pro MAS a informace ŘO IROP k CLLD 
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MAPy 

MAPy 

Motto: „Úspěch může byt dosažen tím, že 

učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání dětí a 

žáků závisí na tom, co učitelé/lídři dělají nebo 

naopak nedělají. To znamená, že učitelé jsou 

nositeli kultury učení ve třídě a tedy možnými 

nositeli změny.“ (Zdroj: MŠMT – Postupy 

zpracování MAP) 
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„Milion stromů pro JMK“ – cíl projektu 
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Zvýšení resilience Jihomoravského kraje na 
klimatickou změnu – vzděláváním a aktivizací 
místního obyvatelstva v rámci MAS JMK, bude 
naplňován  aktivitami: 

a) aktivizace zaměstnanců MAS školením pro 
zvýšení absorpční schopnosti potenciálních 
žadatelů EU dotací v území MAS Jmk a 
podporou zaměstnanců MAS 

b) aktivizace místních společenství na záchraně 
a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na 
jižní Moravě 



Výstupy projektu 

Metodika ovocných dřevin pro obce, NNO a podnikatele 
v území MAS  

Web –  sdílený web  banner (+ FB profil) , „Milion ovocných 
stromů“ vč. počítadla výsadeb – s redakčním systémem  

Cílené semináře v každé MAS  

Výsadbové akce  

Tematické zásobníky  projektů výsadeb a zpracování ovoce  

Propagační kampaně projektu a webu 

6 seminářů k OP pořádaných krajskou sítí MAS 

Souhrnnou zpráva  s fotodokumentací 
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MAS včera, dnes a zítra 

Setkání partnerů jihomoravského venkova a 

představení činnosti MSAS JMK 

Datum konání: 25.4.2016 od 9:00 hod. do 15:00 

hod. 

Místo: Administrativní a školící centrum KrÚ 

JMK Cejl 73, místnosti: 117 (aula), 119, 120, 

121 a hala (místnosti zajištěny). 
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Program 

Konferenční část:  v aule, od 9:00 do max. 12:30 
Část zajišťovaná MASkami: 

MAS jako tvůrce a animátor území, vývoj MAS v území  

Prezentace všech MAS formou 20x20 (zkušenosti, nejzajímavější projekty) 

Představení nových témat v SCLLD  (animace škol, sociální podnikání, ..) 

Představení projektu Milion stromů 

Černý Petr (úskalí, špatná praxe) 

Spolupráce -  možnosti spolupráce všech účastníků  

Část zajišťovaná JMK: 

zhodnocení současného stavu MAS v JMK (statistická data)+ 
možnosti srovnání se zahraničím  

 Veletržní část: 

v předsálí, o přestávkách a po obědě – cca 13:00 – 15:00 

stánky MAS, propagace, místní produkty, projekt stromy, možnosti 
spolupráce,  velkoplošná obrazovka  pro představení filmových 
dokumentů jednotlivých MAS  

distribuce letáku s kontakty na jednotlivé MAS 
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Děkuji za pozornost a  

přeji pěkné Velikonoční svátky! 

Anna Čarková 

Krajské sdružení Národní sítě 

MAS JMK 

 

tel.: 774664698 

annacarkova@centrum.cz 

www.kyjovske-slovacko.com 

www.nsmascr.cz  
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