Zpravodaj Centra společných
služeb Mikroregionu Telčsko

Mikroregion Telčsko má
Centrum společných služeb
Mikroregion Telčsko uspěl
v projektu Svazu měst a obcí a od
července se rozběhla činnost Centra
společných služeb (CSS). Cílem je
podpora, poskytování a rozvoj
veřejných služeb, veřejné správy,
turistického ruchu i informovanosti
občanů. Přehled všech veřejných
služeb poskytovaných na území DSO
je uveden v příloze č. 1.
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Mikroregion Telčsko
- dobrovolný svazek obcí od
roku 2003. Sdružuje pod sebou
51 obcí a jeho činnost směřuje
především ke zvýšení kvality
sociálního prostředí a
zkvalitnění péče o venkovskou
krajinu mikroregionu, zlepšení
dopravní a technické
infrastruktury. Péče o rozvoj
cestovního ruchu
mikroregionu.

Centrum společných služeb - CSS
Centrum má být především zaměřeno na podporu starostů malých obcí.
Například při získávání dotací, koordinaci společných projektů, jednání
s úřady i občany, právním poradenstvím, prosazování společných
zájmů. Rádi bychom se také zaměřili na zlepšení informovanosti
občanů o poskytovaných veřejných službách, propagační činnosti
v turistickém ruchu a to prostřednictvím zpravodaje o dění v regionu,
aktualizováním webových stránek: www.telcsko.cz
Kontakty:
Mikroregion Telčsko, náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč
manažer – Lenka Mifková; specialista – Magda Pojerová
Tel.: 567 223 235, 778 412 690 e-mail: rsz@telcsko.cz
telcsko@telcsko.cz
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Centrum společných služeb

Aktuality
V pondělí 5. září 2016 se uskutečnilo
Úvodní setkání starostů v Nevcehli.
Hlavním bodem setkání bylo
představení celého projektů Centra
společných služeb a jeho aktivity
spojené s tímto projektem.
Foto: Úvodní setkání starostů v Nevcehli v rámci CSS.

Projekty
Přinášíme přehled o několika projektech, které v současné době
probíhají nebo se připravují:
1) Mikroregion Telčsko uskutečnil úspěšný nákup energií pro
členské obce Mikroregionu Telčsko na roky 2017 a 2018.
2) Dalším projektem je „Zlepšení separace odpadu
v Mikroregionu Telčsko“. Tento projekt uspěl v dotačním titulu
OPŽP a nyní se připravuje výběrové řízení na dodavatele nádob na
separovaný odpad.
3) Projekt, který naplní jedno z opatření strategie rozvoje
Mikroregionu Telčsko – opatření 2.2 Systematické
budování „Telčska“ jako svébytné turistické destinace je
„Geopark Vysočina“.
V současné době se připravuje nominační dokumentace
k žádosti o udělení titulu Národní geopark.
Vyhlášené výzvy
Fond Vysočina - Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II.
příjem žádostí: 15. 10. 2016 do 25. 10. 2016
Kraj Vysočina - Dotace obcím na opravy a repase mobilní
požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
v Kraji Vysočina
datum uzávěrky: 30. 11. 2016
OPPIK - Úspory energie - Výzva II
příjem žádostí: 1. 12. 2016 - 31. 03. 2018

