AKČNÍ PLÁN MA21 V MAS HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s. 2014

Leden

Průběžná aktualizace webových stránek k MA21
Schůzka pracovní skupiny pro MA21
Vytvoření akčního plánu MA21 pro rok 2014
Prezentační akce v Radostíně nad Oslavou – Výstava MA21

Únor

Vypracování žádosti na Kraj Vysočina o podporu naplňování a propagace
principů místní Agendy 21 a Zdraví 21
Zapojení obcí, které jsou na území CHKO Žďárské vrchy do projektu „Poznejte
zelené srdce Česka“ (spolupráce obcí, podnikatelů v cestovním ruchu, …)
Společné zapojení zástupců veřejného sektoru, NNO a podnikatelského sektoru
do aktivity v rámci MA21 – Čistá řeka Sázava 2014 – navázání na aktivitu MAS
Posázaví, MAS Lípa pro venkov a MAS Královská stezka (podpora ekologické
odpovědnosti a UR)

Březen

Schůzka Pracovní skupiny pro MA21
Zpracování a projednání zprávy o MA21 na Valné hromadě MAS Havlíčkův kraj
ve Škrdlovicích
Školení – komunitně vedení místní rozvoj – jeden seminář cca 15 – 25 osob,
cílovou skupinou je veřejný sektor, NNO, podnikatelé, občané
Tisková zpráva o MA21

Duben

FAIR TRADE na místní úrovni – zmapování regionálních produktů (výrobků
potravinářských, řemeslných apod.) – informační materiál
Tvorba propagačních materiálů a předmětů – o MAS k MA21
Mapování památek – drobné sakrální stavby na území MAS – podklad pro dílčí
část komunitně vedené strategie rozvoje území – včetně toho, že výstupy budou
prezentovány vhodnou formou na webu + informační materiál

Květen

FAIR TRADE na místní úrovni – příprava podkladů pro informační materiál –
zadání tisku
Přednáška pro veřejnost o zdravém životním stylu – osvětová akce
Prezentační akce MAS ve Stříbrných Horách
Uskutečnění 5 kulatých stolů – komunitní projednávání přípravy strategie MAS –
termín se může měnit dle aktuální potřeby

Červen

Červenec

Srpen

Prezentační akce MAS v rámci Klimatour 2014 – Ždírec nad Doubravou

Prezentační akce MAS v Radostíně nad Oslavou – DEN MAS společná akce
veřejného sektoru, podnikatelů a NNO
Tisková zpráva o MA21
Stanovení a sledování indikátorů UR

Září

Pořádání závěrečného kulatého stolu k celkovému rozvoji MAS – termín se může
měnit dle aktuální potřeby
Propagace MA21, MAS a FAIR TRADE (místní výrobky) na Zemi živitelce
2014

Říjen

Odborné vzdělávání koordinátora MA21
Vyúčtování projektu MA21 v MAS

Listopad

Prosinec

Schůzka Pracovní skupiny pro MA21 – vyhodnocení roku 2014 a plán pro rok
2015

Společná akce MAS „Bez stromečku nejsou Vánoce“ v Kameničkách
Příprava prezentace na veletrh Regiontour Brno 2015

