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LEADER - VI. VÝZVA JARO 2012

EDITORIAL
Vážení a milí,
krásné letní měsíce prázdnin máme za sebou.
Snažili jsme se sice načerpat nové síly, ale
práce na nás počkala. Velký kus energie jsme
vložili do příprav na celostátní hodnocení místních akčních skupin. Opět jsme vyplňovali více
než 80 polí v rozsáhlém dotazníku a připravovali veškeré podklady k doložení naší práce.
Doufáme, že se v konkurenci 112 MAS opět
neztratíme a umístíme se na předních příčkách
žebříčku. Výsledky hodnocení se dozvíme na
podzim.
Čile připravujeme sedmou výzvu programu
LEADER a nové projekty – filmový (budeme
žádat o dotaci) a mapový (byl již podpořen).
Čeká nás tedy spousta pestré a zajímavé práce.

Finanční alokace: 7 milionů korun
Fiche:
č. 4 PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ RUCH – i za humny je hezky
č. 5 ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) – důležitá součást našeho regionu I.
č. 9 ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) – důležitá součást našeho regionu II.
č. 10 PODNIKÁNÍ – dobrý základ pro rozvoj regionu
č. 11 ZEMĚDĚLCI – nová šance podnikání
V VI. výzvě programu LEADER, která byla poprvé v historii pošemberských výzev zaměřena čistě
na podnikatele, bylo zaregistrováno celkem 13 projektů. Ve srovnání s ostatními místními akčními
skupinami (MAS) je to veliký úspěch, neboť pravidlem v těchto fichích bývají spíše počty jednociferné. Na podporu se nakonec může těšit následujících 11 projektů:
ŽADATEL

MÍSTO
REALIZACE

PROJEKT

Alena Vognarová

Český Brod

ZALOŽENÍ A ROZVOJ MIKROPODNIKU—SPORTOVNÍ STUDIO Č.
BROD

Roman Hrdlic

Šestajovice

Rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity penzionu U Bláhů

956.501

478.280

Neil Coombes

Limuzy

Investice do technologie v zahradnictví - vybudování akumulační nádrže
pro zachycování dešťové vody

331.680

110.560

Bohemia Apple,
družstvo

Tuchoraz

Automatická plnička pro zdokonalení
výroby jablečného moštu

2.334.000

778.000

Sady Tuchoraz
spol. s.r.o.

Tuchoraz

Modernizace skladovacích kapacit pro 2.400.000
ovoce - etapa II., Technologie ULO,
box 6-9

800.000

Přeji Vám, ať Vás i Vaše práce těší.
Miloslav Oliva, ředitel
Region Pošembeří o.p.s.

VZDĚLÁVÁNÍ A FILM
V rámci připravovaného projektu proběhlo
v létě několik schůzek koordinační skupiny ze
všech čtyř MAS (Region Pošembeří, Přemyslovské střední Čechy, Sedlčansko a Vyhlídky).
Projednávali jsme mj. harmonogram, výběr
dokumentárních filmů pro semináře, závěrečný filmový festival v Českém Brodě a měřitelné indikátory projektu.

V létě pokračovala jednotlivá školení tazatelů,
kteří v regionu nabízejí bezplatnou inzerci v
tištěném i elektronickém katalogu neziskových
organizací a podnikatelů.
Možnost využít této příležitosti byla prodloužena až do 31. října 2012! Příklad výsledku
je na www.venkovskatrznice.eu.

VÍTE, KAM V POŠEMBEŘÍ
Tak se jmenuje nový projekt podpořený
z Fondu CRPP Středočeského kraje. Do konce letošního roku tedy vydáme souhrnnou
mapu regionu Pošembeří s cestami, stezkami,
a se spoustou zajímavých turistických cílů.

DOTACE
(Kč)

2.378.000 1.191.000

FATOS, s.r.o.

Kšely

Výměna střešní krytiny a zateplení
haly v Kšelích

1.226.800

510.750

Petra Sovová

Skramníky

DOMEČEK V ZAHRADĚ - přeměna
ruiny barok. chléva na útulné, částečně bezbariérové ubytovací zařízení

1.958.000

885.000

Štolmíř

Rozšíření, modernizace a rekonstrukce včelařské výroby

360.000

150.000

Michal Mašín

Chrášťany

Nákup kolového zemědělského traktoru

3.166.800 1.000.000

Jan Král

Břežany II

Vybudování čistící linky

2.473.560 1.030.650

Ing. Václav Luka

Chrášťany

Modernizace hipostanice

Ing. Ondřej Cidlina

VENKOVSKÁ TRŽNICE

CELKOVÉ
VÝDAJE
(Kč)

960.000

CELKEM
DOTACE

480.000
7.414.240

LEADER - VII. VÝZVA PODZIM 2012
Vyhlášení výzvy: 3. září 2012
Školení pro žadatele: 10. září 2012
Příjem žádostí: 20. - 24. září 2012

Veřejné obhajoby: 8. a 9. října 2012
Výsledky: 18. října 2012 na plénu MAS
Registrace na SZIF: 17. – 23. října 2012

Celková alokace: 5.280.165,- Kč
Fiche:
č. 2 NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život
č. 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM – cestou našich předků
č. 8 CESTY A MÍSTA – propojení regionu

REGION POŠEMBEŘÍ - SOULAD MEZI LIDMI, PŘÍRODOU A TVOŘENÍM.
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PROPAGACE

STALO SE ...

Na světě je výroční
zpráva Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2011.
Tentokrát jsme rezignovali na barevné, tištěné
provedení a po roce
jsme opět zvolili úspornou cestu elektronické
verze. Ke stažení je na
www.posemberi.cz – O
nás – Dokumenty –

* 14. června se v kanceláři MAS uskutečnilo
17. plénum, které mj vzalo na vědomí výsledky VI. výzvy programu LEADER a novými
členy MAS se stal zemědělský podnikatel
Jan Král a TJ Sokol Český Brod.

Výroční zprávy.

HODNOCENÍ

* 3. května jsme princip místní akční skupiny
představili v rámci projektového týdne v ZŠ
Poříčany.

* 26. června jsme na naši nezávislou půdu
sezvali starosty regionu, kteří si mohli poslechnout zajímavé nabídky pro obce a případně dosáhnout úspor z rozsahu:
- možnosti pojištění – rizika odpovědnosti
zastupitelů, pojištění majetku apod., které
představil zástupce pojišťoven p. Novák

* 9. srpna vyvrcholily naše přípravy na celostátní hodnocení místních akčních skupin.
S obhajobou práce naší MAS jsme vystoupili
před komisí na ministerstvu zemědělství. Nyní
netrpělivě čekáme na výsledky, které se dozvíme v průběhu podzimu.

* Ve dnech 30.8. až 4.9. jsme se opět zúčastnili celostátní výstavy Země Živitelka
v Českých Budějovicích. Na společném stánku s MAS Svatojiřských les jsme představovali především regionální produkty z Pošembeří
– tuchorazský mošt, škvoreckou uzeninu,
břežanské pálenky, sibřinské medové dobroty, zdraví prospěšné výrobky pana Kolingera a keramiku pana Málka z Poříčan.

- volně dostupný softwarový nástroj pro řízení
týmů a spolupráci Colegio (www.colegio.cz)
- v ČR nová technologie kontejnerových
čističek odpadních vod výhodných především pro malé obce společnosti WPL Ltd.

DOTAČNÍ SERVIS
KAM VYRAZIT ...
3.-24.9. VÝSTAVA OBRAZŮ L. KULHAVÉHO v Č. Brodě
7.9.
SRAZ SAJDKÁR v Chrášťanech
8.9.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY v Poříčanech
8.9.
SLAVNOST NA VYŠEHOŘOVICKÉ
TVRZI
8.9.
KVĚTNICKÝ UŠÁK
14.9. BESEDA S J. GRYGAREM v Tucho
razi
15.9. DĚTSKÝ BRANNÝ DEN v Č. Brodě
15.9. KOLÁČOVÁ SOUTĚŽ v Klučově
19.9. DESKOHRANÍ v Č. Brodě
21.9. ZVONEČKOVÉ POSVÍCENÍ v Č.
Brodě
22.9. ŠKVORECKÝ JARMARK
28.9. SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH v Č. Bro
dě
29.9. JABKOBRANÍ v Tismicích
Více akcí a podrobnosti v Kalendáři akcí
na www.posemberi.cz

* Program LIFE+ pro rok 2012 (MŽP)
Témata:
- Příroda a biologická rozmanitost
- Politika a správa v oblasti životního prostředí
Uzávěrka: 26. září 2012
Více na: http://www.env.cz
* V regionech se mohou těšit na novou finanční podporu (Nadace VIA)
Cílem projektu je podpořit takové aktivity, které povedou k rozvoji kulturního a společenského
života v daném regionu, budou podporovat tradice a přispívat k ochraně přírodního či kulturního
dědictví a k péči o životní prostředí. Grantové programy:
- Menší komunitní granty
- Velké komunitní granty
Částka k rozdělení: více než 3 miliony korun
Uzávěrka: 27. září 2012
Více na: http://www.nadacevia.cz

