Zpravodaj č. 2 Centra společných služeb
Mikroregionu Telčsko
Zpráva o činnosti Centra společných služeb - CSS
CSS – projekt Svazu měst a obcí České
republiky, do kterého je v současné době
zapojeno 83 DSO a 1662 obcí (= 27 %
všech obcí v ČR), zaměstnává od července
2016 na Telečsku dva zaměstnance, kteří se
snaží naplňovat cíle projektu.
Prostřednictvím Centra společných služeb
bylo v období od 1. července 2016 do 28.
února 2017 zrealizováno kolem tří set
aktivit. Bylo zpracováno pět žádostí o
dotaci na přání členských obcí, přičemž
byly desítky projektových záměrů obcí
konzultovány. Ve fázi realizace či příprav
jsou tři společné projekty DSO a

zapojených členských obcí. Uznatelné
náklady projektů jsou ve výši 8,5 mil. Kč.
CSS
pomáhá
obcím
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,…. Nabídku dalších služeb najdete na
webových
stránkách
Mikroregionu
Telčsko. Aktuálně by se CSS chtělo více
zaměřit na plnění zákonných povinností
obcí při výkonu samostatné působnosti.

Členská schůze Mikroregionu Telčsko a 2. setkání starostů
v rámci projektu Center společných služeb
Ve středu 7. prosince 2016 se na Základní
škole v Telči uskutečnila Členská schůze
Mikroregionu Telčsko, která byla spojená
se 2. setkáním starostů v rámci projektu
Center společných služeb. Na setkání byl
schválen rozpočet DSO na rok 2017 a výše
členských příspěvků nárok 2017. Zástupci

členských obcí byli informování o činnosti
CSS a počtu uskutečněných aktivit,
zásobníku projektů a stavu společných
projektů. Výstupem ze setkání starostů byly
dotazníky, které ověřily spokojenost
s rozsahem a kvalitou poskytovaných
služeb CSS.

Geopark Vysočina se stal 8. národním geoparkem v České
republice!
vytvoření ucelené nabídky cestovního
ruchu a její následné propagace.
Naplnění či nenaplnění počátečních cílů a
vizí bude hodnoceno každé čtyři roky, kdy
bude nutné skutky obhájit certifikát před
experty z Rady národních geoparků. Čas
tedy ukáže, zda Geopark Vysočina naplní
jeho strategii, která zní „Udržet a
podporovat charakter území, jeho přírodní
bohatství, kulturu, estetiku, historické
dědictví, kvalitu života obyvatel, a to na
základě principů udržitelného rozvoje."
Dne 23. ledna 2017 předal ministr životního
prostředí
Richard
Brabec
během
slavnostního setkání v prostorách Konírny
státního zámku v Telči certifikát „Národní
geopark" starostovi Telče a předsedovi
Mikroregionu Telčsko Romanu Fabešovi.
Certifikace geoparku nejen že otevírá dveře
ke spolupráci s ostatními národními a
globálními geoparky, ke vzájemnému
sdílení příkladů dobré praxe a inspirace, ale
také zavazuje geopark k ustavičné
dlouhodobé práci, spolupráci v území,

Vyhlášené výzvy Kraje Vysočina 2017
Jednorázové
akce 2017
Odpady 2017

Jednorázové volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé
včetně zapojení široké veřejnosti.
Pořízení kompostérů a kompostovacích sil;nádob opětovné použití
textilu a hraček; pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na
tříděný odpad,…

do 24.03.2017
do 20.03.2017

Čistá voda
2017

Studie nebo projektové dokumentace v oblasti zásobováním pitnou
vodou, odvádění a čištění odpadních vod, ochrany před povodněmi
zastavěného území a nadměrným suchem

do 24.03.2017

POVV 2017

Obce do 1500 obyvatel v Kraji Vysočina. Dotovaným projektem
musí být pořizován nebo zhodnocován výlučně majetek obce.
V majetku obce musí být i související pozemky.

do 30.06.2017
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