Zpravodaj č. 3 Centra společných služeb
Mikroregionu Telčsko

Zpráva o činnosti Centra společných služeb - CSS
„Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně
také „Centra společných služeb“ (CSS), je
projekt, do kterého je Mikroregion Telčsko
zapojen od 1.7.2016. Prostřednictvím
Centra bylo v období od 1. července 2016
do 31. srpna 2017 zrealizováno zhruba pět
set padesát aktivit. Bylo zpracováno na dvě
desítky žádostí o dotaci na přání členských
obcí, přičemž byly desítky projektových
záměrů obcí konzultovány. Společný
projekt DSO s názvem „Zlepšení systému
separace odpadu v Mikroregionu Telčsko“
byl v březnu letošního roku ukončen.
Rozpočet projektu byl 2.800.000,- Kč. Díky
tomuto projektu byly do členských obcí
pořízeny
velkoobjemové
kontejnery,
nádoby na tříděný odpad a štěpkovače. U
dalšího úspěšného projektu s názvem
„Předcházení
vzniku
odpadu
prostřednictvím domovního kompostování
v Mikroregionu telčsko“ byly na sklonku
srpna předány do domácností členských
obcí k užívání kompostéry. Rozpočet tohoto
projektu je 1.100.000,- Kč a je stejně jako
předchozí projekt financován z OPŽP.
Zatím posledním větším společným
projektem DSO je projekt s názvem
„Zlepšení systému sběru využitelného
odpadu v Mikroregionu Telčsko“. Tento

projekt se nachází ve fázi připrav. Rozpočet
je ve výši 4.400.000,- Kč a opět bude
podpořen z OPŽP. Podaná žádost na velký
společný projekt na bázi přeshraniční
spolupráce nebyla bohužel úspěšná. Díky
projektu CSS vznikla od května novou
klíčová aktivita - veřejné zakázky. Díky této
aktivitě byla vytvořena v našem CSS nová
pracovní pozice – Specialista na veřejné
zakázky. Nový pracovník na této pozici
prošel intenzivním čtyřdenním školením,
během kterého byl seznámen nejen
s jednotlivými ustanoveními zákona o
zadávání veřejných zakázek. Navazující
vzdělávací aktivitou bude dvoudenní stáž u
zkušeného zadavatele veřejných zakázek.
CSS pomáhá svým členům především
s vypracování žádostí o dotace, veřejnými
zakázkami, monitoringem dotačních titulů,
organizuje pravidelné setkání zástupců
členských obcí, poskytuje odborné
poradenství z různých oblastí, spolupracuje
na pořádání kulturních a společenských
akcí (dračí lodě v Telči viz úvodní
fotografie),.…. Nabídku dalších služeb
najdete
na
webových
stránkách
Mikroregionu
Telčsko
společně
s aktualizovaným
přehledem
poskytovaných veřejných služeb v rámci
SO ORP Telč.

Členská schůze Mikroregionu Telčsko a 3. setkání starostů
v rámci projektu Center společných služeb (CSS)

V pondělí 5. června 2017 se na Základní
škole v Telči uskutečnila další Členská

schůze Mikroregionu Telčsko, po které
následovalo 3. setkáním starostů v rámci
projektu Center společných služeb. Na
setkání byla zhodnocena činnost CSS v roce
2017 vč. počtu uskutečněných aktivit od
vstupu do projektu. Zástupci členských obcí
byly informování o aktuálním stavu
společných projektů a obsahu zásobníku
projektů. Výstupem ze 3. setkání starostů
byly dotazníky, které ověřily spokojenost
s rozsahem a kvalitou poskytovaných
služeb CSS.

Obec Třeštice získala v soutěži Modrou stuhu
Členská obec Mikroregionu Telčsko - Třeštice, se přihlásila v letošním roce do soutěže Vesnice
Vysočiny poprvé. A hned uspěla, získala ocenění Modrá stuha za společenský život, což je po
Zlaté stuze druhé nejvyšší ocenění v soutěži.

Foto: Jihlavský
deník

Vyhlášené výzvy Kraje Vysočina 2017 a další operační
programy
Pravidla Rady
Kraje
Podpora financování provozních nákladů mateřských a rodinných
Vysočina pro center, jejichž činnost pozitivně podporuje funkce a rozvoj rodiny.
poskytování
Jedná se především o vytváření vhodných socioekonomických
podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a
dotací na
podporu
posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu
projektů
vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami,
v oblasti
mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.
prorodinné
politiky
Dofinancování
Dofinancovány mohou být projekty realizované v rámci programu
evropských
„Erasmus+“, eTwinning nebo projekty realizované v rámci českovzdělávacích
německého fondu budoucnosti
projektů 2017
Podporovanými aktivitami jsou: výstavba a modernizace zařízení
pro sběr, třídění a úpravu odpadů, výstavba a modernizace zařízení
69. výzva
pro materiálové využití odpadů, výstavba a modernizace zařízení
OPŽP –
na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
Materiálové a
výstavba a modernizace zařízení pro
energetické
nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů
využití odpadů
(vyjma skládkování)
Kotlíkové
dotace v Kraji
Vysočina –
navýšení
alokace

Dotace na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu,
výměna za elektrické tepelné čerpadlo nebo výměnu za plynové
tepelné čerpadlo.

do 31.10.2017

do 30.11.2017

do 1.12.2017

do 31.12.2017

Tradiční podzimní výlovy rybníků v mikroregionu

Výlov rybníka U
Komára v Nevcehli

7.10.2017, od 9.00 hod.

Výlov rybníka ve
Strachoňovicích

7.10.2017

Výlov rybníka
v Urbanově

14.10.2017

Výlov rybníka
v Sedlejově

21.10.2017

Výlov rybníka v
Radkově

28.10.2017
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