
 
 

Činnost mikroregionu Bystřicko za rok 2014 
 

 
 pomoc při realizaci projektů obcí 

 pomoc při zpracovávání různých žádostí o dotace pro obce 

 zpracování žádosti za mikroregion Bystřicko: 

1. podání žádosti na projekt Bystřicko čte dětem 2015 (Fond Vysočiny) – získána 
dotace 50 000,- Kč 

2. podání žádosti na projekt Bystřicko čte dětem 2015 (E.ON) – zažádáno o dar ve 
výši 50 000,- Kč 

 zajištění příspěvku na 1 rok ve výši 19.000,- Kč/měsíc od Úřadu práce na 
nového pracovníka kanceláře 

 realizace mikroregionální akce „Bystřicko čte dětem 2014“ – již 7. ročník – 
zapojení 18 obcí i škol mikroregionu (Blažkov, Vír, Dalečín, Zvole nad 
Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Rozsochy, Štěpánov nad Svratkou, 
Prosetín, Rovečné, Rožná, Lísek, Sulkovec, Unčín, Dolní Rožínka, Písečné, 
Strážek, Velké Janovice, Věžná)  

 realizace 1. ročníku mikroregionální akce „Putovní letní kino“ po 10 obcích 

 realizace 1. ročníku mikroregionální akce „Hry bez hranic 2014“, která se 
uskutečnila v 6.9.2014 v Rozsochách (účastnilo se 8 obcí – Rožná, Dalečín, 

Dolní Rožínka, Bystřice n. P., Rozsochy, Stěpánov n. S., Vír, Strážek)  
fotogalerie z akcí jsou na facebookových stránkách Mikroregionu Bystřicko 

 spolupráce na přípravě a zpracování letní akce „S Vodomilem Zubří zemí 2014“, 
včetně medializace a vyhlášení 

 příprava a zpracování dětské výtvarné soutěže „Znám křišťálovou studánku“, 
včetně medializace, vyhlášení a instalace výstavy ve spolupráci s Městem 
Bystřice n.P.  

 pomoc při realizaci krajského projektu Čistá Vysočina 2014 na Bystřicku 

 příprava a realizace 3. ročníku titulu „Nositel tradic Bystřicka“, včetně 
medializace, vyhlášení a instalace výstavy ve spolupráci s Městem Bystřice n.P. 

 vyhledávání příležitostí na dotace a rozesílání na jednotlivé obce 

 zajištění levnějšího plynu (715,- Kč/MWh bez DPH) od firmy RWE pro               
16 organizací  (11 obcí, 5 škol) na období 2014-2016  

 spolupráce na medializaci území Bystřicka v oblasti cestovního ruchu, s tím 
spojené aktivity ve spolupráci s ORP Bystřice n.P. a Turistickým informačním 
centrem – různé výstupy (turistické webové stránky, letáky, prezentace na 
veletrhu Regiontour v Brně aj.) 

 spolupráce s KUMŠT o.s. na propagaci a vyhodnocení 4. ročníku fotografické 
soutěže Zrcadlení 2014 

 spolupráce s TIC Bystřice n. P. na přípravě a vydání nové Inforočenky 2015-
2016 

 spolupráce s TIC Bystřice n. P. na přípravě stolního kalendáře Bystřická 
zrcadlení 2015 

 měsíčník Bystřicko – články, souhrny akcí, příprava mikroregionální dvojstránky 

 webové stránky – úprava, aktualizace 

 pořádání, příprava členských schůzí a zajištění školení na schůzi 

https://www.facebook.com/#!/pages/Mikroregion-Byst%C5%99icko/330570030456673?fref=ts


 vedení kanceláře a agendy mikroregionu 

 zajištění činnosti MAS Zubří země, úprava webových stránek MAS, příprava 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoj na období 2014-2020, realizace 
projektu spolupráce „Znám křišťálovou studánku....“ atd. 

 zpracování žádosti za MAS Zubří země: 

1. podání žádosti na Kraj Vysočina „Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země 
na rok 2014“ – získána dotace 150.000,- Kč na provozní náklady 

2. žádost na MMR ČR – OPTP „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro území MAS Zubří země“ – získána a vyúčtována dotace 
745.457,- Kč 

 

 
 


