
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bezplatné semináře: 

Nový Zákon o zadávání veřejných zakázek Čtení - to je zábava, aneb ten, kdo nečte, není Čech 

Stromy s pamětí Matematika nás baví 

Podpora investic ve 3. kole PRV 2014 - 2020 
Možné přístupy současného vzdělávání předškolního 
věku 

Možnost spolupráce v regionu, zpracování, odbyt 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování a Portál IS KP14+ 

Jak správně vyplnit žádost v MS 2014+ Daňové přiznání za rok 2015 

 Konzultace, poradenství a poskytování aktuálních informací z dotačních programů: 
neziskové organizace, obce, potenciální žadatelé 

 Realizujeme projekt MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu: strategie regionálního školství, 

vzdělávání, sbírání projektových námětů pro nastavení národních dotačních programů; pomoc 

s administrací dotačních žádostí  

 Vytváříme tým Centra služeb obcím: pomáháme obcím zpracovat Strategie obcí a nabízí 

metodickou pomoc při psaní projektů; facilitaci složitých jednání a komunitní plánování s občany 

 Nabízíme možnost propagace regionálních akcí zdarma na našem webu a FCB 

 Realizujeme vzdělávací zájezdy po regionu za příklady dobré praxe 

 Nabízíme obcím a neziskovým organizacím zapůjčení technického mobilního vybavení pro 

realizaci kulturních akcí: podium, stan, pivní sety, altány, dataprojektor, židle…  

 Odevzdali jsme Strategii území (CLLD) na základě níž budeme moci administrovat projekty 

žadatelů: z obcí, zemědělců, drobných podnikatelů a škol 

 Realizujeme vlastní projekty: Vědomosti v pohybu; Milion stromů pro JMK; Historiáda; Stromy 

s pamětí, v rámci nichž jsme sázeli s dětmi stromy; vydali regionální publikaci o stromech; pořádali 

výukové programy pro děti a vzdělávali je v regionálních vědomostech;  

 

 

 Konference MAS; 17 seminářů; vyhlášení výzev OPZ,  IROP, PRV; pokračování v aktivitách MAP; projekt 
„Výměna zkušeností mezi svazky obcí“; výjezd za příklad dobré praxe; 

 Vernisáž výstavy prací dětí ZŠ; veletrh vzdělávání a den neziskových organizací; vydání regionální 
publikace; propagace akcí obcí a spolků; zapůjčování mobiliáře; konzultace nápadů a záměrů 

 Mapování území s Turistickou asociací Slovácko; projekt „Mapování brownfields“ 

http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/cteni-je-zabava-aneb-ten-kdo-necte-neni-cech
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/stromy-s-pameti
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/matematika-nas-bavi
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/podpora-investic-ve-3-kole-prv-2014-2020
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/mozne-pristupy-soucasneho-vzdelavani-predskolniho-veku
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/mozne-pristupy-soucasneho-vzdelavani-predskolniho-veku
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/moznost-spoluprace-v-regionu-zpracovani-odbyt
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/podpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho-vykazovani-portal-kp14
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/podpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho-vykazovani-portal-kp14
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/jak-spravne-vyplnit-zadost-v-ms-2014

