Rok 2012 Zpravodaj
MAS Rýmařovsko
Leden
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Slovo ředitele MAS
Váženi a milí,
vítání a přání do nového roku není v druhé půlce ledna příliš
aktuální, proto jej vynechám. Zaujalo mne, jak nás v roce
2012 přivítala naše vláda, která přijala další vypečeny baliček
úsporných opatření. Zvýšením přímých dani nám dává jasně
najevo, že tak nějak docházejí peníze, a přesto, že na tom
papírově jsou jiné evropské státy ještě hůře, někdo ty deficitní roky bude
prostě muset „zatáhnout“. Podobny přístup byl aplikován i na některé
neziskovky.
Jsem nesmírně šťastný, že i v této době může MAS Rýmařovsko hrdě říci,
že nepoleví ze své
snahy zlepšovat životy lidi v našem regionu.
V srpnu bude vyhlášena další výzva v rámci opatření a celková alokace
cca
5 mil. a tuto výzvu bude
V této ekonomicky turbulentní době jsou tyto prostředky ještě cennější.
Všechny výzvy naleznete tradičně na webových stránkách
Ing. Petr Klouda, ředitel MAS

Co nového na Rýmařovsku
Od ledna tohoto roku bylo možno začít s realizací plánovaných
a připravených investičních a neinvestičních akcí.

Projekt mezinárodní spolupráce Kde bolo, tam
bolo
Dalším projektem v rámci MAS Rýmařovsko, který budeme
v letošním roce realizovat je projekt mezinárodní spolupráci mezi naší
MAS a MAS Lev ze Slovenska.
Projekt se připravoval delší období. Vycházelo se ze znalostí jednotlivých
regionů při návštěvách jak slovenských partnerů v Česku tak naše
návštěvy na Slovensku, z pochopení potřeb jak jednotlivých starostů
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zajišťující rozvoj regionu, tak organizátorů pořádajících kulturně
společenské akce v jednotlivých obcích obou partnerských regionů.
A o co konkrétně jde? Projekt "Kde bolo, tam bolo" navrhuje realizaci
společného doplnění infrastruktury cestovního ruchu obou partnerských
MAS, zabezpečení společných propagačních kulturně společenských akcí a
workshopu a tvorbu propagačních předmětů. Doplnění turistické
infrastruktury zahrnuje vybudování turistického odpočívadla Ryžoviště,
naučné stezky Břidličná včetně zázemí pro turisty, to vše na území MAS
Rýmařovsko. Na slovenské straně dojde k obnovení turistické trasy Sivá
Brada - Rajtopíky. Společný marketing projektu spočívá v uspořádání
společných propagačních a poznávacích akcí se zaměřením na propagaci
nově vytvořené infrastruktury cestovního ruchu, a rovněž na zviditelnění a
přiblížení místního folkloru a místních specialit obou MAS.
Území MAS Rýmařovsko oplývá přírodním, historickým a kulturním
bohatstvím, zakomponovaným nejen do nemovitých památek i zón, ale i
do snahy o udržování a vytváření zvyků i tradic. Tyto vyjmenované
aspekty jsou jedním z důležitých faktorů pro zachování kulturní identity. V
současné době zájem o udržování zvyků a tradic v naší uspěchané
konzumně žijící společnosti postupně klesá. To je důvod proč se
Rýmařovsko snaží oživit a podporovat konkrétní přednosti i odborné
schopnosti ve svém regionu. Proto celkovou myšlenku projektu tvoří
investiční i marketingové kroky v cestovním ruchu obou partnerských MAS
a ochrana a zpřístupnění společného přírodního a kulturního bohatství.
Realizací projektu dojde také k zlepšení a vyzvednutí nápaditosti a
originality místního potenciálu.
Nikola Velebná, projektový
manažer

Přehled projektů, které se budou realizovat
v rámci 14. Kola PRV
Mas Rýmařovsko pomáhala zpracovat a doplnit žádosti o dotaci do
podzimního kola Programu rozvoje venkova. Všechny podané projekty
z našeho regionu byly úspěšné a budou se realizovat v roce 2102. Přehled
nakjdete v následující tabulce.
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Obec

Opatření

Název projektu

Dolní Moravice

III.2.1.2.

Přestavba
multifunkčního
domu

Tvrdkov

III.2.1.2.

Zábava a sport v
Tvrdkově

Lomnice

III.2.1.1.

Obnova ZŠ a MŠ
ČOV

Václavov u
Bruntálu

III.2.1.1.

Domovní čistírna
odpadních vod

V rámci realizace SPL Výzva 05-2011 SPL
budou letos realizovány následující projekty
Název subjektu

Název projektu

Město Rýmařov Vybudování divadelního sálu
pro Rýmařovsko
Obec Dolní
Bavme se a poznávejme svůj
Moravice
region
KLUB
ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ
BIATLONU
ODDÍL KLUBU BIATLONU
Břidličná
Obec Jiříkov
"Pojďme si hrát na Sovinec"dětské hřiště a sportoviště
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Dotace
Fiche (Kč)

Celkové
náklady

4

1 799
100

2 919
360

4

393 262

561 868

4

1 376
869

1 529
855

4

231 872

347 809

Český svaz
chovatelů
základní
organizace
Břidličná
Obec Velká
Štáhle

Máme rádi zvířata "Přestavba hospodářské
budovy"

Rekonstrukce hřbitova - část
1 -Kolumbárium

Římskokatolická Věžní hodiny na kostele sv.
farnost
Jana Křtitele v Ryžovišti
Římskokatolická Kostel čistý bez vody a plísní
farnost Malá
Morávka
Obec Václavov Zachraňme kulturní památku
u Bruntálu
- hřbitovní zeď
Přátelé
Tvrdkovska,
o.s.

Zachraňujeme prvky
venkovské krajiny kaplička
Ruda u Rýmařova

4

868 396

1 085
496

4

500 000

600 000

5

185 600

232 000

5

360 080

521 900

5

438 857

658 286

5

252 994

281 105

6 407
030

8 737
679

Celkem

Na další číslo se těště opět v červnu!!!!!!

Nudíte se, nevíte co dělat o víkendu, kde shlédnout výstavu či se
pobavit u příjemné muziky?
Společenské a kulturní akce na Rýmařovsku
KDY :

KDE:

Kdo, CO:

To vše ke každé události v regionu naleznete na našich stránkách
www.rymarovsko.cz
Pozn. Zpravodaj neprošel jazykovou korekturou.
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