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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Integrovaná strategie rozvoje území MAS (SCLLD - Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje), vytvořená pro období 2014 – 2020, vychází ze záměrů
dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí Komunitně vedeného
místního rozvoje. Je zpracována metodou „zdola – nahoru“, tzn. na základě vzájemné
komunikace a spolupráce mezi aktéry v regionu - občany, neziskovými organizacemi
a spolky, podnikateli a obcemi v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje,
Strategií Evropa 2020 a dalšími relevantními dokumenty.
MAS Znojemské vinařství prošla úspěšně druhým věcným hodnocením
SCLLD, tudíž naše Strategie je již schválena. Naše MAS má vydané Akceptační
dopisy – což je závěrečné potvrzení Řídícího orgánu.
Finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a další
dokumenty jsou na našich webových stránkách www.znojemskevinarstvi.cz.
Nyní pracujeme na schválení všech administrativních kroků, které jsou
potřebné, abychom již pro Vás mohli začít co nejdříve vyhlašovat výzvy z programů
IROP a PRV. Pro žadatele budou připraveny konzultace či semináře k jednotlivým
výzvám.

Místní akční plán vzdělávání (MAP)
Projekt Místního Akčního Plánování v ORP Znojmo je realizován ve správním
obvodu města Znojma a zaměřuje se na dlouhodobě udržitelný rozvoj kvality
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Mezi hlavní aktivity MAP patří vytváření nových
komunikačních kanálů a platforem mezi aktéry ve vzdělávání a rozvíjení již
existujících spoluprácí v území.
Dále se aktuálně všechny pracovní skupiny a Řídící výbor ve spolupráci
s realizačním týmem (MAS) zaměřují na plánování vzdělávacích aktivit pro jednotlivé
zájmové skupiny na následující období a aktualizaci Strategického rámce s dohodou o
investičních prioritách, jako klíčového dokumentu projektu.
Na měsíc listopad letošního roku se připravuje hromadné setkání ředitelů
a zřizovatelů škol z ORP Znojmo. Dále je plánované na měsíc listopad seminář na
téma inkluze pro MŠ, a také veletrh škol na Znojemsku v průběhu první poloviny
školního roku.
Na měsíc září se plánuje setkání pracovních skupin a Řídícího výboru MAP,
kde se bude projednávat navazující projekt MAP II.
Všechny další vzdělávací aktivity budou s dostatečným předstihem rozeslány
zapojeným školám a ostatní informace o projektu budou vždy zveřejněny na webu
realizátora v sekci projektů MAS: http://www.znojemskevinarstvi.cz/
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Dne 28. 3. 2017 proběhly pracovní skupiny MAP a dne 6. 4. 2017 proběhlo
jednání Řídícího výboru MAP ve Znojmě.

Leaderfest Hlisnko
MAS Znojemské vinařství se také zúčastnilo Leaderfestu, který se konal
v Hlinsku ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2017. Na programu byly projekty spolupráce MAS
v PRV 2014 – 2020, zkušenosti s prvními výzvami MAS z PRV 2014 – 2020,
zkušenosti s prvními výzvami MAS Integrovaného regionálního operačního
programu, zkušenosti s prvními výzvami MAS z Operačního programu zaměstnanost,
ovocné stromy a krátké řetězce apod.

Animace škol a školských zařízení
V programovém období 2014-2020 vykonává naše Místní akční skupina
tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost je financována
prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní je:
 metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
 školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
 konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek,
povinné publicitě
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 metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost
projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti
předávaných výstupů
 metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci
a udržitelnosti projektu
 metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu
a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP
ve spolupráci s OP VVV. Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné
MAS. Místní akční skupiny, které realizují animaci škol a školských zařízení, osloví
všechny mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace. S první
Zprávou o realizaci (ZoR) projektu MAS odevzdá seznam MŠ a ZŠ, které projevily
zájem animaci využívat. Každý rok musí tuto akci opakovat u neaktivních MŠ a ZŠ je
přílohou ZoR.
MAS Znojemské vinařství, z. s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje poskytuje službu "animace škol". Zaměstnanci MAS jsou připraveni
školám bezplatně pomoci s administrací šablon - zejména výběrem,
zpracováním šablon a jejich realizací.
Podání Žádosti na šablony bylo možné jen do 30. 6. 2017.
Další výzva na animace škol a školských zařízení – šablony II. je
předpokládaná na podzim roku 2017.

Co se chystá v členských obcích MAS?
 Bantice
www.bantice.cz
 12. a 13. 8. 2017 – Posvícení
 23. 9. 2017 – Večer duchů a strašidel. Začátek v 17:00 hodin.
 Bohutice www.bohutice.cz
 29. 7. 2017 – Letní meruňková noc
 Damnice www.obecdamnice.cz
 12. – 13. 8. 2017 – Hody
 Dobšice
www.dobsice.cz
 5. 8. 2017 – 5. ročník turnaje seniorů v kopané. Začátek ve
13:00 hodin ve sportovním areálu v Dobšicích.
 12. 8. 2017 – Moped Dobšice – S11. Registrace od 12 hodin
u hostince Sapík. Start vyjížďky ve 13:00 hodin.
 30. 9. – 1. 10. 2017 – Svatováclavské posvícení. Nejvýznamnější
kulturní a společenská akce roku v obci s několikadenním bohatým
programem a zábavami pro děti i dospělé za účasti zástupců
z partnerských obcí.
 Hodonice www.hodonice.cz
www.znojemskevinarstvi.cz
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 19. 8. 2017 – Zarážení hory
 2. 9. 2017 – Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
 28. 9. 2017 – Podzimní výšlap
Jaroslavice
www.obec-jaroslavice.cz
 5. 8. 2017 – Den otevřených sklepů Jaroslavice. Od 12–20 hodin.
Kuchařovice
www.kucharovice.cz
 2. 9. 2017 – Kuchařovická tretra aneb sportem k žízni. Začátek
od 14:00 hodin na baseballovém hřišti.
 23. – 25. 9. 2017 – Václavské posvícení. V sobotu od 20:00 hodin.
Miroslav www.mesto-miroslav.cz
 17. 8. 2017 – Krásná hudba pro Miroslav. Začátek v 17:00 hodin.
 1. – 3. 9. 2017 – Miroslavské krojované hody.
 23. 9. 2017 – Rockový koncert. Hraje skupina Harlej v KD.
 30. 9. 2017 – Rockový koncert. Hraje skupina Doga v KD.
Miroslavské Knínice www.miroslavske-kninice.cz
 5. 8. 2017 – 755 let obce a 120 let hasičů
 Od 5. 8. 2017 – Výstava historických kočárků v komunitním
centru zámku
 20. 8. 2017 – Silácký den
 23. – 24. 9. 2017 – Václavské hody
 25. 9. 2017 – Babské hody
Prosiměřice
www.prosimerice.cz
 2. – 3. 9. 2017 – Posvícení. Místo konání – KD Prosiměřice.
 10. 9. 2017 – Střelecká soutěž – Memoriál Ilka Dlouhého
44. ročník. Místo konání – Střelnice Prosiměřice.
 23. 9. 2017 – Výstava zahradní techniky. Začátek ve 13:00 hodin.
Slup
www.slup.cz
 2. 9. 2017 – XIII. ročník Slavnosti chleba. Hlavním programem
této akce je přehlídka folklorních souborů z regionu Jižní Moravy,
národnostních menšin žijících na území Jihomoravského kraje, ale i ze
Slovenska.
Tasovice www.tasovice.cz
 25. – 27. 8. 2017 – Hasičský zájezd
Valtrovice www.valtrovice.cz
 26. 8. 2017 – Rozloučení s prázdninami. Soutěžní odpoledne pro
děti na místním hřišti.
 22. – 23. 9. 2017 – Stavění máje a Krojované hody.
Vrbovec
www.obec-vrbovec.cz
 26. 8. 2017 – Vrbovecké posvícení. Bude ve znamení krojované
chasy, dobré hudby a ochutnávky místních vín.
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Kontakty na MAS Znojemské vinařství, z.s.
Předseda Rady MAS: Městys Prosiměřice, zastoupený Jiřím Lukešem,
Email: starosta@prosimerice.cz
Manažer MAS
Bc. Michaela Augustová
Email: augustovamichaela@seznam.cz
Tel.: 774 073 004

Analytik MAS
Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS.
Email: MASZV@seznam.cz
Tel.: 774 150 282
Manažer MAP
Bc. Petr Příkazský
Email: MASZV@seznam.cz
Tel.: 774 150 067

Adresa kanceláře MAS:
Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, kancelář 115, 116
Tel. kancelář MAS: 515 213 144
www.znojemskevinarstvi.cz
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