
Aktuální informace 
 
Vzhledem k tomu, že nadále postupujeme blíže k "cíli", je nutné navázat na další kroky. 
Podařilo se nám získat standardizaci MAS, máme schválenou kontrolu přijatelnosti a 
formálních náležitostí u naší strategie SCLLD („zbývá“ věcné hodnocení), které spočívá na 
zhodnocení kvality řídících orgánů operačních programů, do kterých jsme zapojeni. V našem 
případě tedy IROP, OP ZAM a PRV.  
  
Zároveň se strategií SCLLD byla podána žádost na režie, tj. na provoz MAS do IROPu (13 mil. 
Kč), která po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí v současné době prošla také 
věcným hodnocením. Bohužel další posun není možný do doby, než věcným hodnocením 
projde samotná SCLLD.  
  
Dále realizujeme pod hlavičkou KS NS JMK MAS ČR (Krajská síť Jihomor. MASek) projekt 
„Milion stromů pro JMK“, který jsme ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka ve Velkých 
Pavlovicích uchopili na základě setkání se zájemci (9 obcemi) tak, že město Velké Pavlovice 
poskytlo pozemek Ekocentru Trkmanka. Vzhledem k tomu, že obce nám poskytly informace, 
že na svých katastrech mají odrůdy stromů před vymřením, bude tento pozemek sloužit k 
jejich zachování. Za tímto účelem byla navázána spolupráce s MENDELU v Lednici, kde nám 
pomůžou naroubovat podnoží. Tyto podnože budou obcím poskytovány za symbolickou 
cenu, v případě, že budou mít zájem o výsadbu na svých katastrech. Dále vznikne ovocný 
sad.  
  
Personálně dále pracujeme na Místních akčních plánech Hustopečsko (žadatel Mikroregion), 
kde jsme prošli věcným hodnocením a čekáme na zasedání výběrové komise. Vzhledem k 
tomu, že jsme obdrželi 84/100 a 86/100 a dříve již byly podpořeny projekty s hodnocením 
okolo 60/100, lze předpokládat, že projekt bude podpořen k financování. V současné době se 
již projekt realizuje a je předfinancován ze strany Mikroregionu Hustopečsko.  
  
Dále jsme získali dotaci na zpracování strategických plánů obcí na území Mikroregionu 
Hustopečsko z OP Zaměstnanost (1,1 mil Kč). V současné době nám bylo zasláno znění 
právního aktu. 
  
V březnu 2017 ve spolupráci s DSO Modré Hory pořádáme vinařskou akci Otevřené sklepy 
Modrých Hor, na které očekáváme zisk pro naši MAS cca 250.000,-.  Jedná se o 
celovíkendovou akci na územích Modrých Hor, kde bude otevřeno cca 36 sklepů a pro 
účastníky bude zajištěna veřejná doprava mezi obcemi.  
 
Pokud se pro nás dotační období rozjede „tak jak má“, oslovíme během roku 2017 jednotlivé 
obce Hustopečska o příspěvky (tj. 8 Kč na obyvatele, tedy 36.600 x 8 Kč = 292.800,- Kč). 
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