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LEADER - VI. VÝZVA JARO 2012

EDITORIAL
Vážení a milí obyvatelé Pošembeří,
překulili jsme se do nového roku, který má být
dle mnohých soudů špatný a kritický. Myslím,
že to, jaký skutečně bude, záleží jen a jen na
nás – v osobním i občanském životě. Pojďme
se o to více propojit, sdílet, pracovat …
V letošním roce chceme být více v kontaktu
s místními podnikateli, mj. pro ně připravujeme
možnost získat dotace v jarní výzvě programu
LEADER.
Intenzivně pracujeme na projektech jako jsou
Středočeská ovocná stezka a Venkovská
tržnice. Zapojili jsme se do přípravy vzdělávacího cyklu naplněného dokumentárními filmy a
na jaře nás všechny čeká druhý ročních dobrovolnické akce Ukliďme Pošembeří! Doufám,
že nás opět podpoříte a ve svých obcích se
přidáte k jarnímu úklidu. Věřte, že občas se
podaří uklidit nejen náves či příkop, ale také
sousedské vztahy či vztah k místu, kde žijeme.
Pokud Vám alespoň trochu mluvím z duše,
podpořte nás – účastí na našich akcích anebo
například sponzoringem našich aktivit (např.
Ukliďme Pošembeří!, vydávání a širší distribuci
těchto novin apod.) Děkujeme a těšíme se na
Vás.
V roce 2012 přeji hodně smysluplné práce a
krásných setkání.
S úctou,
Miloslav Oliva, ředitel o.p.s. Region Pošembeří

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ!

Připravované fiche:
Připravená alokace: 7 milionů korun
Fiche č. 4 PŘÍMĚSTSKÝ TURISTIC KÝ RUCH – i za humny je hezky
Fiche č. 5 ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) – důležitá součást našeho regionu I.
Fiche č. 10 PODNIKÁNÍ – dobrý základ pro rozvoj regionu
Fiche č. 11 ZEMĚDĚLCI – nová šance podnikání
Vyhlášení výzvy: 13. března 2012
Příjem žádostí: 23. – 24. dubna 2012

Veřejné obhajoby: 14. – 15. května 2012
Vyhlášení výsledků: 1.polovina června

LEADER— I. - V. VÝZVA - SHRNUTÍ
Tentokrát přinášíme pohled na Strategický plán LEADER z hlediska „úspěšnosti fichí“ za dosud
uplynulých pět výzev. V tabulce je vidět, o které oblasti je mezi žadateli největší zájem a jak jsou
podávané projekty v jednotlivých Ficích úspěšné.
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KDY: od 23. března do 1. dubna 2012
Na e-mail soupalova@posemberi.cz, se může
hlásit
- kdokoliv, kdo se chce do úklidu zapojit
- kdo by se chtěl stát koordinátorem
- školy, školky
- neziskové organizace, spolky, sportovci
Uvítáme podporu také ve formě:
- svozu a odvozu
- upomínkových předmětů či občerstvení
pro dobrovolníky
- reflexních vest, gumových rukavic a pytlů
na odpad
- likvidace odpadu (pneumatik, skládkovné
aj.)
- finanční (na úhradu nutné dopravy, skládkovného)
- recykl osvěty (co vše se vyrábí z odpadu)
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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 I.
Fiche 6 – LES – místo pro všechny /pozn. Vyhlášena ve II. výzvě, žádný žadatel/
Fiche 7 – Vzdělávání napříč generacemi
Fiche 8 – CESTY A MÍSTA – propojení regionu

MONITOROVACÍ VÝBOR
je důležitou složkou v procesu kontroly vybraných projektů. Členové výboru sledují hotové projekty
jak bezprostředně po jejich ukončení, tak také po dobu 5 let (udržitelnost projektu), kdy je nutno
splňovat tzv. monitorovací indikátory (počet dobrovolníků, počet partnerství, počet osob využívajících projekt, počet obcí s prospěchem z projektu), která žadatel definoval již v projektové žádosti.
Výbor kontroluje také činnost samotné místní akční skupiny (MAS), např. jak plní strategické cíle
regionu stanovené v dokumentu Strategický plán LEADER „Náš region“ - je ke stažení na
www.posemberi.cz v sekci Dokumenty. Tamtéž jsou i monitorovací zprávy za minulá období.
Členy monitorovacího výboru navrhuje a jmenuje kolektivní orgán – plénum MAS:
Ing. Miloš Ciniburk – fyzická osoba – předseda
Ing. Lucie Tlamichová – TJ Sokol Kounice
Ing. Irena Vomáčková – město Český Brod
Lenka Szabóová – obec Chrášťany
Karel Stehlík – obec Vyšehořovice
Mgr. Jana Mašková – Naše Škvorecko, o.s.
Lenka Svobodová – Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy

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

PŘIPRAVUJEME ...
* 15.2. Školení úspěšných žadatelů - Od
13:00 do 14:30 hodin žadatelé, kteří zatím
nedokončili projekt, od 15:00 do 16:00 ti, kteří
již svůj projekt zrealizovali
* 16.2. Jednání správní a dozorčí rady
o.p.s. – od 17:30, kdy na programu bude
zejména projednání plnění hlavních úkolů
o.p.s. a výsledku hospodaření v r. 2011 a plán
klíčových aktivit a rozpočtu na r. 2012.

* V Českém Brodě se 22.12. uskutečnilo přátelské volejbalové utkání středočeských místních akčních skupin a zástupců Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF).
Bez ohledu na výsledek (3 : 2 pro MASky) to
bylo příjemné setkání lidí, kteří spolu celý rok
pracují, ale většinou se slyší jen po telefonu.

* Druhé setkání pošemberských podnikatelů (18.1.) – přivítali jsme téměř třicet známých, ale i nových tváří, a to nás velice těší!
Přítomní se dozvěděli podrobnosti o chystané
podnikatelské výzvě programu LEADER na
letošní jaro. Představili jsme projekt Venkovská tržnice III, která se bude podnikatelů
v regionu úzce dotýkat. Připomněli jsme chystaný jarní úklid „Ukliďme Pošembeří!“. A máme radost ze vzniku zatím malé pracovní
skupiny, která by se měla zabývat zapojením
podnikatelů do zpracování nové Integrované
strategie rozvoje území regionu (2014 – 2020)
a dále rozvoje cestovního ruchu v Pošembeří.
Skupina je otevřená veřejnosti, zájemci se
mohou
hlásit
na
soupalova@posemberi.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ
ORGANIZÁTOŘI kulturních, společenských a
sportovních akcí POSÍLEJTE pozvánky na
Vaše akce na novou univerzální e-mailovou
adresu kalendar@posemberi.cz. Neváhejte
nás informovat HNED, jakmile určíte termín
konání (pozvánku pak zašlete později).
V kalendáři si pak budou moci všichni organizátoři z regionu ověřovat, které termíny jsou
již v přeplněné akcemi – vyvarujete se pak
např. zklamání z nízké účasti.

SPONZORING
Rádi bychom získali partnery pro rozvoj konkrétních aktivit:
A) Například chceme Kalendář akcí i POŠemberskou POŠtu v tištěné podobě stále
více rozšiřovat k lidem do celého regionu
Pošembeří. To s sebou nese zvýšené náklady
především na tisk, papír a distribuci.
B) Akce Ukliďme Pošembeří! je sice založena na dobrovolnickém nasazení, avšak i tak
se vyskytnou náklady, které nelze pokrýt jinak
než peněžním krytím.
Proto bychom uvítali podporu ze strany osvíceného mecenáše, který by rád napomohl
šíření informací a propojování regionu, kde se
třeba narodil, bydlí tu nebo podniká, nechť se
laskavě obrátí přímo na pana ředitele Miloslava Olivu – oliva@posemberi.cz, tel.
721 210 662. Předem děkujeme.

KAM VYRAZIT ...
1.-24.2. Výstava obrazů a textilní tvorby v
Č. Brodě
2.2.
Promítání z Albánie v Č. Brodě
4.2.
Obecní ples Šestajovic v Jirnech
4.2.
Ples sportovců v Mochově
9.2.
Propagace produktů ... v Č. Brodě
10.2. Beseda s čs.olympioniky v Úvalech
11.2. Taneční zábava ve Vykáni
18.2. Masopust v Doubravčicích, Štíhli
cích, Sibřině
19.2. Pohádkové řádění v Č. Brodě
Více akcí a podrobnosti v Kalendáři akcí
na www.posemberi.cz

* Ve čtvrtek 26. ledna proběhlo setkání tří orgánů MAS – programového a monitorovacího výboru a výběrové komise. Cílem setkání byla příprava šesté „podnikatelské“ výzvy. Jedním z úkolů
bylo také schválit
- monitorovací indikátory,
- preferenční kriteria,
- nový formulář Závěrečné zprávy projektu po realizaci,
- nový formulář Závěrečné zprávy během udržitelnosti projektu.
Účastníci se shodli na potřebnosti Školení pro úspěšné žadatele z I. až V. výzvy do SPL, které
proběhne ve středu 15.2. 2012 v odpoledních hodinách. Programový výbor také projednal monitorovací zprávu MAS za období září až prosinec 2011 a rozdělil si ke kontrole projekty z V. výzvy.

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 mlád. do komunit. života v obci -až do 70% nákladů, max. 400 tis. Kč.
- Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova - až do 70 % nákladů, max. 200 tis. Kč.
- Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci - až do výše 70 % nákladů, max. 400 tis. Kč.
- Podpora zapojení romské komunity do života obce - až do 70 % 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.
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

