
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  19. strana

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ O.P.S.
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici projektový manžer pro realizaci 

SCLLD MAS Zubří země

Požadavky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání
• aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační 

schopnosti
• praxe či vzdělávání v oblasti regionálního rozvoje a dotací výhodou
• zkušenost s CLLD a problematikou MAS výhodou
• zkušenost s prací s veřejností výhodou
• znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
• velmi dobrá znalost MS Offi ce
• ŘP skup. B
• časová fl exibilita
• morální bezúhonnost
• nástup: únor 2017
Pozice projektového manažera je na úvazek 1,0 na dobu neurčitou.

Jaká bude Vaše pracovní náplň?
• vedení agendy MAS, příprava podkladů pro volené orgány MAS
• administrace webových stránek
• organizace vzdělávacích akcí a seminářů pro žadatele
• realizace SCLLD MAS Zubří země a s tím související agenda – 

administrace přijatých žádosti, poskytování poradenství a konzultací 
žadatelům atd.

Zájemci se mohou přihlásit do 13. ledna 2017:
• písemně na adresu: MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 

01 Bystřice nad Pernštejnem
• nebo e-mailem: zubri.zeme@centrum.cz
• v přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 

státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, 
datum, podpis a telefonní spojení, případně e-mailovou adresu

• k přihlášce připojte: životopis, kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 
3 měsíce

 Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit do 
výběrového řízení.

Poradenská činnost MAS Zubří země a vyhlašování výzev pro žadatele o dotaci v roce 2017
Hlavní činností MAS je získávání a rozdělování fi nančních prostředků 

přímo v regionu působnosti (69 obcí z Bystřicka, Novoměstska a Nedvědic-
ka) podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regio-
nem schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 
V programovém období 2014-2020 budeme rozdělovat fi nanční prostředky 
z IROP, PRV, OPZ a OPŽP. 

V současné době je stěžejní činností MAS pořádání seminářů a poradenská 
činnost pro školy k vyhlášeným šablonám OP VVV a hromadné konzultace k 
šablonám ve spolupráci s NIDV. MAS dále poskytuje individuální konzultace 
budoucím žadatelům a metodickou podporu školám k šablonám z OP VVV. 
Veškeré poradenství poskytujeme školám a budoucím žadatelům zdarma. 

MAS v současné době fi nalizuje veškeré aktivity související s konečným schvá-
lením Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvem pro místní 
rozvoj, která je nezbytným dokumentem pro další činnost a fungování MAS.

Pro rok 2017 plánuje MAS vyhlášení výzev z níže uvedených operač-
ních programů: 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD 
Program rozvoje venkova (PRV) - https://www.szif.cz/cs/prv2014-m19
 Z PRV a IROP plánuje MAS vyhlášení výzev k podávání žádostí o pod-

poru během měsíců února/března 2017. 
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA:
V rámci PRV budou primárně vyhlášeny výzvy, týkající se následujících 

oblastí podpory: 
Investice do zemědělských podniků: Podpora je zaměřena na zvýšení cel-

kové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů: Podpora je za-

měřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů.

Lesnická infrastruktura: Podpora je zaměřena na investice, které se týka-
jí infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 
lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.

Zemědělská infrastruktura: Podpora je zaměřena na investice, které se 
týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením 
se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: 
Podpora je zaměřena na rozvoj podnikatelské činnosti začínajících i již fun-

gujících živnostníků a mikropodniků.
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM:
V rámci IROP budou primárně vyhlášeny výzvy, týkající se následujících 

oblastí podpory: 
Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy: 

Podpora je zaměřena zejména na výstavbu a modernizaci přestupních termi-
nálů, podpora bezpečnosti (tj. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé, výstavba, modernizace a rekonstrukce chodníků, 
výstavba nových cyklostezek).

Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události: Podpora je za-
měřena zejména na některé stavební úpravy a pořízení specializované tech-
niky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III ze SO ORP 
Tišnov, Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou.

Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů: Podpo-
ra je zaměřena na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení do škol, škol-
ských zařízení a dalších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Výzva MAS pro podávání žádostí o podporu bude vždy uveřejněna na 
stránkách www.zubrizeme.cz a v regionálních zpravodajích. Ve výzvě pak 
budou uvedeny veškeré podrobnosti a podmínky pro podání žádosti a posky-
tování dotací.

Jakmile bude vyhlášena konkrétní výzva MAS, je uchazeč oprávněn své žá-
dosti konzultovat v kanceláři MAS. 

J. Zemanová, S. Forejtková

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.
www.zubrizeme.cz
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
tel.: 566 590 393-4, 731 575 342

V Centru EDEN se konal seminář 
Pozemkové úpravy

MAS Zubří země, o.p.s. ve spo-
lupráci s Celostátní sítí pro venkov 
uspořádali 15. 11. 2016 v Centru 
EDEN v Bystřice n. P. seminář Po-
zemkové úpravy – příprava a rea-
lizace. Cílem semináře bylo přispět 
k širší informovanosti o možnostech 
využití pozemkových úprav, lepší 
orientaci při přípravě, následné re-
alizaci a efektivnějšímu využití po-
zemkových úprav.

V rámci jednotlivých témat pro-

gramu byly demonstrovány příkla-
dy dobré/špatné praxe a seminář 
vytvořil prostor pro diskuzi hlavně 
zástupců obcí za účelem výměny 
zkušeností. Seminář byl určen pře-
devším pro partnery CSV, samo-
správu, odbornou zemědělskou ve-
řejnost, vlastníky pozemků, odborné 
instituce, neziskový a podnikatelský 
sektor, žadatele o dotace z PRV.

Prezentace přednášejících jsou ke 
stažení na www.zubrizeme.cz


