LISTOPAD – PROSINEC 2011

POŠEMBERSKÁ POŠTA
www.posemberi.cz

EDITORIAL
Vážení a milí,
přinášíme Vám v tomto roce poslední vydání
POŠemberské POŠty. Tentokrát je to
„nadupané“ dvojčíslo, stejně jako byl
„nadupaný“ tento rok. Při ohlédnutí za ním se,
myslím, nemusíme stydět, avšak zároveň dobře
víme, co zlepšovat. A proto se těšíme na rok
nadcházející, neboť jej chápeme jako příležitost
uskutečnit dosud nenaplněné plány a projekty,
přilákat do regionu čerstvý vítr a vytáhnout na
světlo dosud netušené poklady regionu dřímající v krajině, památkách a lidech.
Ať i nadále ku prospěchu nás všech platí motto
„Region Pošembeří – soulad mezi lidmi,
přírodou a tvořením.“
S přáním všeho dobrého,
Miloslav Oliva, ředitel Region Pošembeří o.p.s.

PROJEKTY
VENKOVSKÁ TRŢNICE III
MAS Region Pošembeří bude
spolu s dalšími MASkami od
ledna do prosince 2012 realizovat tzv. Projekt Spolupráce
s názvem Venkovská tržnice
III. Celkové plánované výdaje
činí necelé čtyři miliony korun.
Výsledkem projektu mj. bude:
- informační systém přístupný na internetu
s katalogem neziskových organizací a podnikatelů v regionu,
- síť informačních vitrín v obcích,
- tištěný katalog.
Další partneři projektu:
MAS svatého Jana z Nepomuku, o.s.
OS MAS Krajina srdce
NAD ORLICÍ, o.p.s.
Podchlumí o.s.
MAS Lužnice, o.s.
MAS VLTAVA, o.s.

PŘIPRAVUJEME
* 10.1. 2012 pracovní setkání k projektu Venkovská tržnice III v Praze + pracovní skupiny
LEADER a VIZE 2014+
* 18. 1. 2012 od 18:00 hodin druhé setkání
pošemberských podnikatelů

PF 2012

LEADER - I. - V. VÝZVA, SHRNUTÍ
Strategický plán LEADER, ze kterého plynou do Regionu Pošembeří finanční prostředky vstupuje
do druhé poloviny svého trvání. Pro několik následujících vydání POŠemberské POŠty jsme připravili několik shrnutí z několika pohledů. Od příštího roku Vám budeme postupně představovat hotové
projekty, které se v Pošembeří podařilo zrealizovat.
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*
Fiche 1 - NÁŠ DOMOV – atraktivní obce pro bydlení a relaxaci
Fiche 2 – NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život
Fiche 3 – NÁVRAT KE KOŘENŮM – cestou našich předků
Fiche 4 – Příměstský turistický ruch – i za humny je hezky
Fiche 5 – Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu
Fiche 6 – LES – místo pro všechny
Fiche 7 – Vzdělávání napříč generacemi
Fiche 8 – CESTY A MÍSTA – propojení regionu

PROGRAMOVÝ VÝBOR
je nejdůležitějším orgánem místní akční skupiny (MAS) z hlediska náplně a směřování dotačního
programu LEADER na území Pošembeří. Jeho členové schvalují strategii rozvoje regionu a následně jednotlivé dotační okruhy (tzv. fiche – „fiše“).
Programový výbor také schvaluje kritéria pro výběr projektů a potvrzuje projekty vybrané výběrovou komisí určené k realizaci. Dále jmenuje členy výběrové komise a monitorovacího výboru.
Členy programového výboru navrhuje a jmenuje kolektivní orgán - plénum MAS:

PhDr. Leo Dittmann – fyzická osoba
Ing. Olga Šebková – obec Dobročovice
Ing. Helena Váňová – město Úvaly
Ing. Petr Černý – Dobrák o.s.
JUDr. Ing. Petr Petržílek – město Úvaly
Šárka Rumanová – obec Přišimasy
Stanislav Nezavdal – TJ Podlipan Kšely
Ing. Stanislav Kosík – BEK, s.r.o.
Ing. Martina Procházková – fyzická osoba
Marie Bredová – Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

Dita Bělová, DiS. – fyzická osoba – předsedkyně

REGION POŠEMBEŘÍ - SOULAD MEZI LIDMI, PŘÍRODOU A TVOŘENÍM.
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STALO SE ...

DOTAČNÍ SERVIS
*** Podpora obnovy a rozvoje venkova pro
rok 2012 (Ministerstvo pro místní rozvoj)
- Podpora vítězů soutěže Vesnice roku až do
výše 80 % uznatelných nákladů
- Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci až do výše 70 % uznatelných nákladů, max. 400 tis. Kč.
- Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova až do výše 70 % uznatelných
nákladů, max. 200 tis. Kč.
- Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
v obci až do výše 70 % uznatelných nákladů,
max. 400 tis. Kč.

* Aktivně jsme se zúčastnili národní konference VENKOV 2011 v Sedleci - Prčici. Kromě toho, že
ředitel naší MAS M. Oliva moderoval jednu ze čtyř sekcí (Veřejná osobní doprava na venkově),
byl přítomen i náš stánek s pošemberskými produkty.

- Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti až do výše 70 % uznatelných nákladů, max.400 tis. Kč.
Uzávěrka: 17. února 2012
Více na: http://www.mmr.cz/dotace
*** Program EFEKT (Ministerstvo průmyslu
a obchodu)
Obce a městské části mohou získat podporu
pro snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení. V rámci programu je podpořena
výměna osvětlovacích těles a řídicích systémů. Hlavním výběrovým kritériem je hodnota
uspořené energie a doba návratnosti vynaložených prostředků.Povinnou přílohou žádosti
je mj. Energetický audit.

* Na pracovním výjezdu kanceláře MAS jsme se zabývali strategickými tématy, mj. podporou
drobného podnikání v Pošembeří, směřováním MAS v příštím roce a následujících letech, provázaností našich činností a projektů tak, abychom z mála „vydupali“ maximum. A navštívili jsme
velmi zajímavou ukázku užití dotací v Čapím hnízdě.

Výše podpory: max. 40%, resp. 3 mil. Kč
z celkového objemu uznatelných nákladů
projektu
Uzávěrka: 28. února 2012
Více na: http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy
-podpory/30717/30723
*** Strom ţivota (Nadace Partnerství)
Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do malých projektů, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí.
Výše podpory: max. 20 tis. Kč
Uzávěrka: 20. ledna 2012
Více na: http://www.nadacepartnerstvi.cz/
stromzivota/male-granty
*** Místo pod stromy (Nadace Partnerství)
Podpora vzniku kvalitních veřejných prostranství se zelení za aktivní účasti místních občanů, budoucích uživatelů.
Výše podpory: max. 198 tis. Kč
Uzávěrka: 28. února 2012
Více na: http://www.nadacepartnerstvi.cz/
stromzivota/misto-pod-stromy

KALENDÁŘ AKCÍ
na
WWW.POSEMBERI.CZ

* Radostí a nadějí nás naplnilo setkání s pošemberskými podnikateli, kteří si přišli poslechnout
naše plány pro podnikatele v roce 2012 a sami přinesli velmi zajímavé a pro region užitečné projektové záměry.

KAM VYRAZIT ? Například ...
1.12.-31.1.
2.12.
8.12.
11.12.
17.12.
18.12.

ŠUMNÉ KRESBY – výstava Davida Vávry v Č. Brodě
EXKURZE – PLATNÉŘ v Č. Brodě
JAK ZAHÁJIT PODNIKÁNÍ v Č. Brodě
ADVENTNÍ KONCERT v Poříčanech
POSLEDNÍ LEČ ve Vykáni
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ v Úvalech

