
Činnost Mikroregionu Bystřicko za rok 2015 

Akce mikroregionu pro veřejnost (zúčastnilo se 25 obcí) 

 realizace mikroregionální akce „Bystřicko čte dětem 2015“ – již 8. ročník – zapojení 19 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, Nyklovice), 

 realizace 2. ročníku mikroregionální akce „Putovní letní kino“ po 21 obcích, 

 realizace 2. ročníku mikroregionální akce „Hry bez hranic 2015“, která se uskutečnila v 5.9.2015 
v Rožné (účastnilo se 9 obcí a Slováci – Rožná, Dalečín, Dolní Rožínka, Bystřice n. P., Rozsochy, 

Stěpánov n. S., Vír, Věžná, Strážek)  fotogalerie z akcí jsou na facebookových stránkách 
Mikroregionu Bystřicko, 

 petiční akce pro zachování Katastrálního úřadu v Bystřici n. P. 

Soutěž, titul pro veřejnost 

 příprava a zpracování dětské výtvarné soutěže „Světlo pro život“, včetně medializace, vyhlášení 
a instalace výstavy ve spolupráci s Městem Bystřice n. P., 

 příprava a realizace 4. ročníku titulu „Nositel tradic Bystřicka“, včetně medializace, vyhlášení 
a instalace výstavy ve spolupráci s Městem Bystřice n. P. 

Soutěž pro starosty 

 organizace soutěže v kuželkách 2015/2016 pro tým Starostů 

Spolupráce 

 spolupráce na přípravě a zpracování letní akce „S Vodomilem Zubří zemí 2015“, včetně 
medializace a vyhlášení, 

 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 (vyznačení 
v terénu – stezky DoHáje, letáky, prezentace na veletrhu Regiontour v Brně, Koruna Vysočiny aj.), 

 spolupráce s KUMŠT o.s. na propagaci a vyhodnocení 5. ročníku fotografické soutěže Zrcadlení 
2015 – účast na akci Den s fotografií – předány ceny za mikroregion, 

 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 2016, 

 pomoc při realizaci krajského akce Čistá Vysočina 2015 na Bystřicku, 

 spolupráce na projektu SMO ČR Obce sobě (11/2013 – 10/2015 úspora mzdových nákladů). 

Poradenství, vzdělávání 

 pomoc při realizaci projektů obcí, 

 pomoc při zpracovávání různých žádostí o dotace pro obce, 

 vyhledávání příležitostí na dotace a rozesílání na jednotlivé obce, 

 vzdělávání pro zástupce členských obcí  – 15.1.2015. 

Služby pro obce 

 půjčování vybavení: mobilní ozvučení, 2 bezdrátové mikrofony, dataprojektor včetně PC, 
plátno na promítání, trampolína, skákací hrad 

https://www.facebook.com/#!/pages/Mikroregion-Byst%C5%99icko/330570030456673?fref=ts
https://www.facebook.com/#!/pages/Mikroregion-Byst%C5%99icko/330570030456673?fref=ts
http://www.bystricko.cz/soutez-v-kuzelkach-rozpis-tymu-starostove/
http://www.obcesobe.cz/


Provozní činnosti 

 zpracování žádosti za mikroregion Bystřicko (MA 21 – 40.000,- Kč na Letní kino a Hry bez hranic, 
Fond Vysočiny 50.000,- a E.ON 40.000,- Kč na Bystřicko čte dětem), 

 spolupráce na přípravě žádosti na zpracování MAP pro rozvoj vzdělávání SO ORP Bystřice n. P., 

 4.-6.9.2015 příprava a zajištění návštěvy slovenských kolegů z Vranovského regionu, 

 měsíčník Bystřicko – články, souhrny akcí, příprava mikroregionální dvojstránky, 

 webové stránky – úprava, aktualizace, 

 pořádání, příprava členských schůzí a zajištění školení na schůzi, 

 vedení kanceláře a agendy mikroregionu. 

Činnost pro MAS Zubří země 

 vedení kanceláře a agendy MAS, 

 úprava webových stránek MAS,  

 dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoj na období 2014-2020,  

 příprava standardizace MAS pro získání osvědčení,  

 realizace a vyúčtování projektu spolupráce „Znám křišťálovou studánku....“ včetně organizace 
geocachingové hry Hledej Vodomila po opravených studánkách,  

 tvorba propagačního materiálu Cyklovýlety Zubří zemí a kalendáře na rok 2016,  

 podání žádosti na Kraj Vysočina „Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země na rok 2015“ – 
získána dotace 90.000,- Kč na provozní náklady. 

 

 
 


