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LEADER - VII. VÝZVA PODZIM 2012

EDITORIAL
aneb zpráva o HODNOCENÍ MAS
V celostátním hodnocení místních akčních
skupin se MAS Region Pošembeří i v letošním
roce umístila se 134 body v nejlepší kategorii
A „Nejlépe fungující MAS – příklady dobré
praxe“. Dle metodiky se jedná o vysoce
transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území. V absolutním pořadí dle bodového
hodnocení jsme se umístili na 14. místě ze 112
hodnocených MAS, ze středočeských MAS
jsme byli čtvrtí (za Posázavím, Rakovnickem a
Podlipanskem).

Finanční 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

PODPOŘENÉ PROJEKTY
ŽADATEL

PROJEKT

o.s. Rozvoj Vrátkova

Cesta k lidem
Vyšehořovická tvrz - konzervace a obnova
zříceného nároží II. etapa
Výstavní síň zemědělských strojů a techniky - III. Etapa

Přátelé vyšehořovické tvrze
Pavel Víša (Chotouň)

Hodnocení se skládalo z odpovědí na 85 otázek týkajících se sedmi oblastí činnosti MAS a
následně z veřejné obhajoby na půdě ministerstva zemědělství. Podle výše bodového ohodnocení se matematickým propočtem stanoví mj.
výše finanční alokace pro naši MAS na rok
2013, která činí necelých devět milionů korun.
Již potřetí jsme se tedy umístili mezi nejlepšími
a těší nás to. Samozřejmě víme, kde máme
rezervy a co bychom mohli zlepšovat.
Pomalu se připravujeme na rok 2013 a roky
následující, svým způsobem zlomové. Držme si
palce, ať jsou případné změny ku prospěchu
regionu Pošembeří a jeho obyvatel.
Přeji Vám pokojné vánoční svátky a vše dobré
v roce 2013.
Miloslav Oliva

LEADER - VIII. VÝZVA
ZIMA 2012 - 2013
… s největší pravděpodobností poslední
výzva dotačního období 2009 – 2013!!!

CELK.
VÝDAJE
(Kč)

DOTACE
(Kč)

200 000

160 000

280 000

252 000

1 504 427

720 000

Obec Jirny

JIRENSKOU STEZKOU

166 200

124 650

TJ SOKOL Poříčany

Výměna oken a oprava střechy sokolovny
TJ Sokol Poříčany

274 500

216 000

Historické hasičstvo Dobročovice

Klubovna pro všechny v Dobročovicích

286 000

214 500

Sportovní klub Úvaly

Dětské hřiště v areálu SK Úvaly

305 000

269 964

MŠ Český Brod-Liblice

Zahrada pro hru a učení v MŠ Liblice

339 000

305 100

Černí koně o. s. (Jirny)

ČERNÍ KONĚ - POJEĎME S NIMI

219 564

142 527

Obec Tismice

Obnova dětského hřiště v Limuzích

156 000

117 000

Obnova barokního štitu mlýna a mlýnského
Ak.soch. Z. Hošek (Květnice)
kola v Květnici - 1. etapa

960 000

720 000

SK Český Brod

715 374

400 000

653 512

450 000

307 000

276 300

1 333 000

450 000

Sociální zázemí sportovní klubovny

Obec Přišimasy
TJ Sokol Kounice
Základní škola Český Brod,
Tyršova

Dětské hřiště jako součást víceúčelového
sportovního areálu v Přišimasech
Oprava budovy Sokolovny v Kounicích
I.etapa
Nová okna pro školu - úspora energie a
historický vzhled, 1. etapa

CELKEM DOTACE

4 818 041

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA
… DOKONČENA! 26. listopadu byla ve Ždánicích slavnostně otevřena Středočeská ovocná
stezka – společný projekt Regionu Pošembeří a sousedního Podlipanska financovaný z Programu
rozvoje venkova. V rámci 72 km dlouhé stezky s 10 odpočívadly vznikly také dva úseky
s interaktivními tabulemi u Ždánic a na cestě mezi obcemi Limuzy a Mrzky. Na vydařených
panelech z dílny uměleckého řezbáře Martina Holuba dle návrhů Ing. Arch. Michaely Kuželové se
hravou formou dozvíte například o odrůdách ovoce, o včelách, o dřevu ovocných stromů, jak se
ovoce zpracovává a podobně.

Vyhlášení výzvy:
11. prosince 2012
Školení pro žadatele: 13. prosince 2012
Příjem žádostí:
7. – 9. ledna 2013
Veřejné obhajoby:
4. – 5. února 2013
Výsledky: 21. února 2013 na plénu MAS od
17:30 hod.
Registrace na SZIF: 6. – 12. března 2013
Celková finanční alokace: 7.665.418,- Kč
Fiche:
č. 1 NÁŠ DOMOV – atraktivní obce pro bydlení a relaxaci
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)

Ke Středočeské ovocné stezce byla vydána i podrobná turistická mapa, na které jsou vyznačena všechna zastavení – odpočívadla, tabule, ovocnáři a místa, kde lze získat originální ovocné
razítko - buď do speciálního „průvodce“ anebo na samostatný papír. Děti pak mohou na každém
z deseti odpočívadel navíc obkreslit ukrytý reliéf. Mapy včetně průvodců budou zdarma k dispozici
v kancelářích místních akčních skupin Region Pošembeří a Podlipansko, dále v informačních
centrech a na obecních úřadech.
Ti, kteří posbírají všech 11 razítek a 10 reliéfních obrázků a 11. května 2013 své sbírky přinesou
na slavnostní otevření Středočeské ovocné stezky (od 14 hodin na fotbalovém hřišti
v Přistoupimi), budou zařazeni do slosování o let horkovzdušným balónem.

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

PROPAGACE
Velice nás těší, že v letošním roce získaly
ocenění Středočeská regionální potravina
dva produkty z Pošembeří:
a) jablečný mošt z Tuchorazi od rodiny Vyšatových (Bohemia Apple, družstvo Tuchoraz)
v kategorii „Alkoholické a nealkoholické nápoje“
b) jahody z produkce společnosti Berry
Servis s.r.o. z Břežan II v kategorii „Ovoce a
zelenina v čerstvé nebo zpracované formě“
Blahopřejeme!
S pošemberským stánkem jsme byli:
* 8. září ve Vyšehořovicích na Slavnosti Vyšehořovické tvrze,
* 29. září v Tismicích na Jabkobraní,
* 6. října v Úvalech na Jabkobraní,

* 10. září proběhlo v kanceláři MAS školení
žadatelů pro VII. výzvu, 16. října následovalo
zasedání programového výboru a 18. října
proběhlo plénum MAS, které vzalo na vědomí
výsledky VII. výzvy. 23. října pak byly vybrané
projekty zaregistrovány na SZIF.

* od 11. do 13. listopadu jsme opustili kancelář a práci přenesli do chaloupky v severních
Čechách. Pustili jsme se do řešení nastávající
mezery mezi dotačními obdobími a plánovali
jsme činnosti nadcházejícího roku.

* od 1. do 3. října se ředitel o.p.s. M. Oliva
zúčastnil celostátní konference VENKOV
2012 v Nových Hradech. Účastníci konference zhodnotili situaci českého venkova za rok
2012. Ve čtyřech workshopech byla zevrubně
prodiskutována závažná témata s výhledem
na nové programovací období po roce 2014.

* 24. listopadu v Českém Brodě na Andělském zvonění
* 2. prosince na Adventních trzích v Úvalech

UČÍME SE FILMEM
Připravovaný projekt Spolupráce Učíme se filmem jsme
22. října podali na Státní
zemědělský a intervenční
fondu (SZIF).
Na konci listopadu následovalo vypořádání
připomínek k projektu, tzv. chybník. Nyní nás
čeká veřejná prezentace (obhajoba) projektu
na ministerstvu zemědělství, která se uskuteční 10. ledna 2013.

* 29. října nás M. Oliva již poněkolikáté reprezentoval na konferenci Modlitba za domov,
která se konala na pražském arcibiskupství.
* 13. prosince byl zahájen roční vzdělávací
projekt výzkumné a vzdělávací agentury Tima
Liberec „Je třeba nasadit MASky“, ve kterém
bude M. Oliva lektorovat dvě témata: a) právní
a formální otázky činnosti MAS, b) MAS a její
okolí (marketing, fundraising, PR). Účastnicí
projektu za naši MAS bude Š. Pučálková.

* 30. listopadu jsme pak naše možné varianty
vývoje a směřování regionu Pošembeří představili na setkání se členy i nečleny místní
akční skupiny v restauraci U kamene
v Šestajovicích. Bylo to setkání s milými a
aktivními lidmi, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a my jsme se přesvědčili, že se máme o koho opřít, bude-li to třeba.

DOTAČNÍ SERVIS
* Granty na jarní výsadbu stromů (Nadace Partnerství)
Podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí a zapojení širší veřejnosti do sázení stromů.
Finanční rozsah grantu: 10 – 30 tis. Kč

KAM VYRAZIT ...
22.1.-25.2. výstava ŠKOLA ZA ŠKOLOU
v Č. Brodě
11.1. večer s hostem: CO KDYBY SE
NARODILO DOMA? V Č. Brodě
12.1. ŠESTAJOVICKÝ KOPEČEK
14.1. beseda JAK DÍTĚ POZNÁ, ŽE HO
MÁME RÁDI v Č. Brodě
16.1. HUDEBNĚ POETICKÝ RECITÁL
básníka P. Hejátka v Č. Brodě
26.1. XIII. MĚSTSKÝ PLES MĚSTA ÚVALY
26.1. MYSLIVECKÝ PLES v Poříčanech
Více akcí a podrobnosti v Kalendáři akcí
na www.posemberi.cz

Uzávěrka: 21. ledna 2013
Více na: http://www.nadacepartnerstvi.cz/aktualni-granty
* Oranžové hřiště (Nadace ČEZ)
Podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních či jiných hřišť. Podmínkou je
veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol.
Uzávěrka: 31. ledna 2013
Více na: http://www.nadacecez.cz

