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ŠEPTANDA Z KANCELÁŘE

Vážení a milí členové Regionu Pošembeří,
sympatizanti a podporovatelé,
právě čtete první číslo Pošemberské Pošty.
Jejím vydáním se hlásíme ke slibu z Pléna na
podzim loňského roku. Tehdy jsme představili
záměr, připravit v letošním roce pro členy různé
balíčky služeb. Měsíční informační bulletin je
jednou ze členských služeb pro platící členy
obecně prospěšné společnosti. Další služby
budeme zavádět postupně, jak nám to chod
kanceláře a lidské kapacity dovolí.
V tomto čísle najdete informaci o 2. výzvě
v rámci iniciativy LEADER a o stavu projektů
z první výzvy (na podzim loňského roku). Dozvíte se podrobnosti o projektu Cesty, které nás
spojují. Znovu a jinak Vám představíme tým
kanceláře a vypíchneme některé události minulé i budoucí ze života MAS i Regionu.
Přeji nám všem, aby Pošemberská Pošta spojila dva konce jednoho provazu, za který všichni
táhneme. Do roku 2010 tedy hodně sil, vytrvalosti a příjemných zážitků s lidmi a v přírodě
Regionu Pošembeří.
S úctou Váš
Miloslav Oliva

PROJEKTY
Cesty, které nás spojují
Společný projekt MAS Říčansko a MAS Region
Pošembeří s názvem „Cesty, které nás spojují“
uspěl (v Programu rozvoje venkova Ministerstva životního prostředí). Blahopřejeme!
Během letošního a příštího roku tak region
získá celkem pět milionů korun z dotací EU
na obnovu původních polních cest spojujících
obce Stupice, Sibřina, Sluštice, Křenice, Březí,
Babice, Škvorec, Třebohostice, Dobročovice,
Květnice a Zlatá. Autoři do projektu vložili i
touhu posílit místní aktivity a umožnit přímé
setkávání lidí. Chtějí prohloubit sounáležitost
obyvatel s místní přírodou a kulturním dědictvím, vytvořit vztah k místu, kde žijí a nabídnout další možnost aktivně trávit volný čas.
V
těchto
dnech
probíhá
na
www.cestyspoluprace.cz hodnocení výtvarné
soutěže na ztvárnění loga projektu. Vítěze čeká
let horkovzdušným balonem.
Kontakt: vrbovcova@posemberi.cz
vitkova@posemberi.cz

AKCE V POŠEMBEŘÍ
25. března od 17:00 hodin v Hradešíně v MC
Křemílek pohádka pro nejmenší, divadélko
Paleček.

Pošembeří

27. března od 14:00 do 16:30 hodin v českobrodské Sokolovně rodinné odpoledne
PŘIJĎTE SI HRÁT!
27. března v 15:00 hodin před budovou OÚ
Sibřina slavnostní předání nového auta dobrovolným hasičům ze Sibřiny. Program a občerstvení zajištěno.

Dovolte nám, ještě jednou se představit:
Milan Oliva
- ostřílený mořský vlk v rozbouřených vodách
dotačního oceánu
- zodpovědně řídí naši loď k lepším zítřkům
Martina Procházková
- klidná síla našeho týmu trpělivě sbírá informace o našem regionu
- při cyklistických vyjížďkách za starosty regionu už najela stovky kilometrů
Gabriela Záhrobská
- pragmatická a neoblomná strážkyně financí
- někdy její neotřelý názor převrátí dosavadní
směr uvažování. A to je dobře.
Blanka Slivová
- zkuste jí zatelefonovat, budete si připadat
jako VIP host v luxusním hotelu a nebudete
chtít zavěsit
- správkyně administrativy a chodu kanceláře
Hana Vrbovcová
- energicky nastupuje do projektů a dotahuje
je do konce
- je jí všude plno a řekne věci, tak jak jsou

NAŠE VIZE
V únoru jsme podnikli pracovní výjezd na sever
Čech. U zkušených kolegů v Českosaském Švýcarsku jsme načerpali inspiraci a vymysleli jsme naši
vizi:
REGION POŠEMBEŘÍ - SOULAD MEZI LIDMI, PŘÍRODOU A TVOŘENÍM.
Co Vy na to? Líbí se Vám? Nebo máte lepší nápad? Napište nám na info@posemberi.cz.

Michaela Vítková
- nezkušené plavčíky na palubě LEADERu
trpělivě zasvěcuje do tajů projekt. Žádostí
- kdyby nestíhala tisíc věcí najednou, ukousala by se nudou (vlastně ne, nějaký projekt by
si vymyslela, nejmíň dva)
Štěpánka Šoupalová
- Šemberanda, která posunuje problémy dopředu
- soustavně pracuje na přeměně kocábky
v krásnou plachetnici v myslích a očích okolí

PROPAGACE
V polovině února jsme Region Pošembeří
vůbec poprvé představili na výstavě v Lysé
nad Labem s názvem Regiony ČR 2010.
Zájemce jsme seznámili s turistickými lákadly
na území a s regionálními výrobky místních
lidí a firem.

DOTAČNÍ SERVIS
Výzva Ministerstva vnitra ČR
„Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě“
Žadatelé: obce, kraje, Magistrát hl. m. Prahy
Doba trvání projektu: max. 24 měsíců
Fin. limity: min. 1 mil. Kč, max. 10 mil. Kč
Konec příjmu žádostí 30. 3. 2010
Více na http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/4-1rizeni-lidskych-zdroju-v
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LEADER - 2. VÝZVA - JARO 2010

HARMONOGRAM
24. března - vyhlášení výzvy
30. března - školení pro Fiche č. 1, 2, 3

Do letošní jarní výzvy je připraveno 6,6 milionu korun. Žadatelé mohou připravovat projekty
z následujících oblastí (fichí, „fiší“):

31. března - školení pro Fiche č. 4, 5, 6
Max. výše dotace na

12. – 14. dubna - příjem žádostí
Od 1. do 7. dubna budou v kanceláři Regionu
Pošembeří probíhat osobní konzultace, které je
potřeba předem dohodnout na adrese leader@posemberi.cz nebo na telefonním čísle
314 001 025.
Více informací na www.posemberi.cz, odkaz
LEADER.

Poznámka: Nevyčerpané finanční prostředky
z výzvy 2010/2/ lze převést do výzvy 2010/3/,
avšak není již možné nevyčerpané prostředky
výzvy 2010/3/ převést do výzev roku 2011!

Připravujte tedy projekty ať peníze získané
z Programu Rozvoje venkova (Leaderu) pomáhají v Pošembeří!

Fiche - opatření
1 projekt

Fiche 1 NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci

500 000 Kč

Fiche 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život

500 000 Kč

Fiche 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků

800 000 Kč

Fiche 5 Zemědělci (zemědělství) - důležitá součást našeho regionu
Fiche 6 LES - místo pro všechny

1 000 000 Kč
600 000 Kč

Fiche 4 Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky

1 000 000 Kč

LEADER - 1. VÝZVA - PODZIM 2009

VZDĚLÁVÁNÍ
Školení pro úspěšné

Rekapitulace

Na semináři 2. března se úspěšní žadatelé
dozvěděli, jak správně čerpat finanční prostředky a řídit projekt.

Celkem bylo podáno 19 projektů
Fiche 1 NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci
Fiche 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život

4 projekty
12 projektů

Fiche 5 Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu

1 projekt

Fiche 7 Vzdělávání napříč generacemi

2 projekty

17 projektů bylo doporučeno RO SZIF k podpoře, dva projekty (z Fiche 7) neprošly administrativní kontrolOu a byl u nich ukončen proces administrace. V úhrnu dosahují celkové výdaje všech 17
projektů téměř osmi milionů korun a z toho suma dotací činí téměř šest milionů korun. Jednotlivě se částky požadované podpory na projekt pohybují v průměru kolem 340 tisíc korun.
Na http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%
2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1268237127360.pdf je k nahlédnutí seznam 760 projektů
schválených v 8. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Jsou mezi nimi i ty „pošemberské“.
Zveřejněné projekty mohou sloužit jako inspirace pro zatím váhající organizace, obce či podnikatele z Regionu Pošembeří. Podívejte se, s jakým nápadem jinde uspěli. Nezkusíte to taky?

NOVINKY NA WEBU

Pošembeří

Na našich webových stránkách je ve zkušebním provozu tzv. Zásobník projektů.
Najdete ho pod odkazem „MAS“ v horní liště.
Smyslem tohoto elektronického nástroje je
soustředit na jedno místo pokud možno z
regionu všechny
A)
projektové záměry
B)
probíhající projekty
C)
již realizované projekty
To nám pomůže cíleně Vás informovat o dotačních možnostech a vytvořit tzv. příklady

NAPIŠTE NÁM . . .
Budeme rádi, když nám napíšete. Zajímá nás, zda se Vám líbí myšlenka Pošemberské pošty pravidelného informačního bulletinu. Jaké informace byste v něm navíc uvítali, jaké jsou nadbytečné. Zamlouvá se Vám jeho název? Máte-li nápad na jiný, lepší, napište nám. Rovněž Vaše podněty k ostatním členům rádi zveřejníme příště na těchto stránkách. Pište na info@posemberi.cz.

