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Dávali jsme o sobě vědět

Vzdělávali jsme se

Pravidelně
jsme
prezentovali
průběh
procesu
standardizace MAS a zpracování SCLLD na půdě
Regionální stálé konference; širokou škálu svých
činností jsme představili na konferenci MAS včera, dnes
a zítra ve školicím středisku JMK; psali o nás v
regionálním tisku a byli o nás reportáže v regionálních
médiích; měli jsme své zastoupení na výstavě Země
živitelka i na veletrhu cestovního ruchu Region TOUR;
díky kampani Milión stromů jsme byli vidět téměř ve
všech obcích.

Účastnili jsme se workshopů a seminářů MZe, MMR a
NS MAS ČR a podíleli jsme se na jejich organizaci; v
rámci projektu Aktivizace rozvojového potenciálu
Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních
skupin v období 2014-2020 jsme uspořádali cyklus šesti
seminářů zaměřených na aktuální potřeby manažerů
MAS; vzájemně jsme si vyměňovali poznatky a
zkušenosti a pomáhali si zvládat byrokratické překážky.

Setkávali jsme se
Setkávali jsme se na pracovních schůzkách a jednáních
k přípravě společných projektů; našli jsme si čas i na
neformální aktivity, které byly přidanou hodnotou
vzdělávacích programů.
Byli jsme aktivní i na sociálních sítích.

Stali jsme se respektovaným
partnerem JMK
Naši manažeři jsou považováni za experty ve své
profesi; jsme členy pracovních skupin JMK; máme podíl
na aktivizaci místních lidí pro zlepšování kvality jejich
života a stavu krajiny; vytváříme turistické destinace;
připravujeme přeshraniční projekt spolupráce At – CS –
SK se zapojením Jihomoravského kraje a Dolnorakouské
vlády.

Lobovali jsme
Jednali jsme s politickou reprezentací Jihomoravského
kraje a podařilo se nám uhájit dotační titul pro MAS v
rámci PRV a získat podporu projektu Milión stromů;
konzultovali jsme naše záměry a potřeby s vedoucími
pracovníky jednotlivých odborů JMK; jednání jsme vedli
s představiteli profesních organizací jako SMO ČR i na
úrovni ministerstev.

Rozpoutali jme kampaň Milion stromů
pro JMK
Zorganizovali
jsme 30 setkání a osvětových akcí v
území; vysadili jsme prvních tisíc stromů; ve spolupráci
s MENDELU jsme navrhli další projekt typu Life; stali
jsme se členem
Tematické pracovní skupiny MZE Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké
dodavatelské řetězce jak možné
pokračování
stávajícího programu Milion stromů v širším kontextu.

