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9. výzva programu LEADER
Rok 2014 tým kanceláře odstartoval 9. výzvou programu LEADER. Vyhlášení proběhlo na zasedání
Pléna MAS Region Pošembeří, které se konalo 14. ledna. Ve dnech 28. a 29. ledna proběhne příjem
žádostí. Výběrová komise skládající ze tří sektorů působících v našem regionu (zástupci místních samospráv, neziskových organizací a podnikatelů) bude následně vybírat nejúspěšnější projekty ze dvou
Fichí: FICHE 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život, hlavní opatření: III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby a FICHE 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků, hlavní opatření: III.
2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Žadatelé své projekty představí Výběrové komisi
ve dnech 12. a 13. února, kdy proběhnou veřejné prezentace plánovaných projektů, na které vás
srdečně zveme! Ve hře je téměř 2 200 000,- Kč.
Máme filmy pro venkov!
V lednu se rozeběhne série seminářů s diskusí pod vedením odborníků, které jsme připravili pro širokou nebo odbornou veřejnost v rámci realizace projektu Učíme se filmem. Pomocí dokumentárních
filmů chceme cíleně inspirovat obyvatele našeho regionu a motivovat je k myšlenkové změně života
na venkově. Diskutovat se bude o rozvoji regionální produkce, o nevyužitých objektech vhodných pro
podnikaní, o možnostech vzájemné spolupráce mezi obcemi, o moderním přístupu k rekonstrukcím i
nové výstavbě na venkově anebo o zvyšovaní biodiverzity venkovské krajiny… Všem regionálním
podnikatelům a zemědělcům nabízíme možnost spolupráce ve formě prezentace svých produktů
nebo činnosti na těchto seminářích (kontakt: Petra Ištvániková, tel: 724 033 722). Díky finanční podpoře z Programu rozvoje venkova, Opatřeni IV.2.1 Realizace projektů spolupráce je všech osm avizovaných seminářů zdarma.
Více informací na http://www.posemberi.cz/projekty-1/ucime-se-filmem-2012-2014/
Nejbližší termíny seminářů:
VEŘEJNY PROSTOR - 21.1.2014 od 14:00 - Kounice, Klub o. s. Mezera
Lektor: doc. Ing. arch. ThLic. Jiři Kupka, Ph.D.
PROSTUPNOST KRAJINY - 4.2.2014 od 14:00 - Úvaly, Sál DPS Úvaly
Lektor: Ing. Kateřina Zimova
SAMOSPRAVA NA VENKOVĚ - 18.2.2014 od 14:00, Chrašťany, Hostinec U Doubravů
Lektor: doc. Dr. Mgr. Lubomir Pana, Ph.D. Ing. Jiři Dušek, Ph.D.
EKONOMIKA NA VENKOVĚ - 4.3.2014 od 14:00, Jirny, Kulturní dům
Lektor: Jaroslav Kroužek a Ing. Ilona Švihliková, Ph.D.
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