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EDITORIAL
Práh nového roku 2013 jsme již překročili a
vydáváme se na cestu z hlediska místních akčních skupin poměrně novou.

LEADER - VIII. VÝZVA ZIMA 2012-2013
Ve dnech 7. až 9. ledna 2013 jsme přijali do VIII. výzvy programu LEADER 34 projektů. Celková
částka požadovaných dotací činí téměř 10 milionů korun, přičemž k dispozici je připraveno jen
7.665.418,- Kč.
Žádosti směřovaly do následujících Fichí:
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

Končí totiž jedno dotační období (2009 – 2013)
a nové, bohužel zatím není připravené. Důvodů
je několik, od nevyjasněných dotačních politik
na vrcholné úrovni EU, různých postojů členských států, až po „boj“ o přístup k finančním
prostředkům na národní úrovni. Jak se to promítne u nás dole? Čeká nás zhruba dvouletá
etapa mezi starým a novým obdobím, kdy MAS
nebude vyhlašovat výzvy, do regionu nepotečou prostředky z programu LEADER a bude se
provádět monitoring rozběhnutých projektů.
Hlavním úkolem MAS pak bude vypracovat
novou strategii rozvoje území na období 2014 –
2020 a překlenout hubené období. Již víme, že
budeme realizovat nový projekt Spolupráce
UČÍME SE FILMEM a vymýšlíme další. Chceme více pracovat s členskou základnou a najít
cesty, jak zachovat KDYŽ UŽ NE ÚPLNOU,
PAK alespoň částečnou existenci obecně prospěšné společnosti pro potřeby regionu.
Držme si palce a přejme si navzájem zdraví a
velkou porci tolerance VČETNĚ CHUTI DO
PRÁCE ...
S úctou,
Miloslav Oliva
ředitel Regionu Pošembeří o.p.s.

UČÍME SE FILMEM
10. ledna jsme na ministerstvu
zemědělství obhajovali připravovaný projekt Spolupráce
UČÍME SE FILMEM. Na konci
měsíce jsme se dozvěděli
výsledek: USPĚLI JSME!
V roli koordinační MAS budeme tedy s dalšími
třemi partnerskými MAS (Vyhlídky, Sedlčansko, Přemyslovské střední Čechy) od června
letošního do poloviny příštího roku realizovat
na svých územích celkem 32 seminářů pro
širokou a odbornou veřejnost. Semináře budou specifické tím, že budou vystavěny na
promítání nejnovějších dokumentárních filmů
ze světa i z domova na čtyři témata:
1) Prostupnost venkovské krajiny
2) Samospráva na venkově
3) Veřejný prostor na venkově
4) Ekonomika na venkově
Zároveň budou informace o projektu na webových stránkách MASek i na sociální síti Facebook. Třešničkou na dortu bude možnost
zapojit se do uvedených témat natáčením
krátkých amatérských filmů – se svými přáteli,
rodinou apod. a představit tak to, na co/na
koho jsme v regionu pyšní anebo za co se
naopak stydíme a měli bychom to řešit. Vyvrcholením projektu pak bude jednodenní filmový festival v Českém Brodě.
Těšíme se, tešte se s námi!

CO BUDE NÁSLEDOVAT?
Veřejné obhajoby: 4. – 5. února 2013
Výsledky: 21. února 2013 na plénu MAS od
17:30 hod.
Registrace na SZIF: 6. – 12. března 2013

LEADER ANEB ZAČ JE TOHO LOKET ...
V této rubrice Vám budeme přinášet části rozhovorů s lidmi, kteří stojí za řadou úspěšných a již
realizovaných projektů podpořených z programu LEADER prostřednictvím naší MAS Region Pošembeří. Rozhovory v plném rozsahu najdete na www.posemberi.cz.
OBČANSKÝ PRŮKAZ PROJEKTU:
Název: Rekonstrukce kulturního domu
Doubravčice – I. etapa
Zajímavost: v minulosti koncerty známých interpretů a skupin
Žadatel: o.s. Číhadlo
Celkové výdaje projektu: 341.207,- Kč
Výše dotace: 307.086,- Kč
Do LEADERu podán: v I. výzvě na podzim 2009
Realizace ukončena: březen 2010
Udržitelnost projektu do: duben 2015
Na otázky odpovídal: pan Jaroslav Prkno –
zakladatel a předseda o.s. Číhadlo a od roku
2010 starosta obce Doubravčice

ze, které by se vydělaly, by se dávaly do obnovy a postupné rekonstrukce. A začalo se
okny, která byla prioritou.

Projekt podávalo občanské sdružení Číhadlo. Kdy bylo založeno a proč?
Číhadlo se zakládalo proto, aby existovala
nějaká složka, která tady bude organizovat
společenské akce. Sdružení vzniklo v prosinci
2008. Na začátku nás bylo 7 lidí, počet zhruba
zůstává, i když s obměnami, aktivních je přibližně 5 lidí.

A jak to bylo se spoluúčastí?
To byl výtěžek ze vstupného z akcí. Takhle to
fungovalo od samého začátku.

Vy jste ho podávali již necelý rok po založení o.s. Měli jste 10% spoluúčast (tj. cca 34
tis.Kč). Jak jste řešili vůbec předfinancování
celé investiční akce?
Záměrem Čihadla bylo, že se kulturák bude
postupně dávat dohromady, tedy alespoň sál.
Měli jsme v plánu, bohužel se to asi nikdy neuskuteční … ale tradicí tady bývalo ochotnické
divadlo a promítání. To bohužel asi už kapacitně nezvládneme … Počítalo se s tím, že pení-

V čem projekt spočíval?
Zamýšleli jsme ho jako první etapu rekonstrukce, která spočívala v opravách vnitřních
omítek a malby, opravě parketové podlahy,
zateplení stropu a výměně oken a vchodových dveří.
Splnil projekt očekávání? Zvýšila se např.
návštěvnost?
Nemyslím si, že by okna zvedla návštěvnost,
ale předtím se okna dala otevřít, i když byla
zavřená. Samozřejmě tamtudy táhlo, takže
pokud se daly stoly k oknu, nedalo se u nich
sedět.
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PŘIPRAVUJEME ...
* 4.–5. února obhajoby projektů z osmé výzvy
* 14. února jednání programového výboru
* 15. – 17. února účast na výstavě Regiony
ČR 2013 na společném stánku se sousedním
Podlipanskem a zámkem Radim
* 21. února „volební“ plénum – budou se
konat volby do správní a dozorčí rady, programového i monitorovacího výboru a do výběrové komise. Nebudou chybět výsledky 8. výzvy
programu LEADER

STALO SE ...
* 22. ledna - jednání Výboru Krajské sítě MAS
Středočeského kraje – příprava na schůzku
s novým hejtmanem Josefem Řihákem.
Schůzka byla ze strany pana hejtmana zrušena.
* 24. ledna jsme se zúčastnili na ČZÚ Praha
semináře Dobré příklady v péči o kulturní
krajinu, který pořádala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
* M. Oliva se 24. ledna zúčastnil výroční valné hromady Společenství měst s husitskou
historií a tradicí, která se uskutečnila ve Farním centru v Českém Brodě. Mj. se projednávaly akce a projekty připravované u příležitosti
600. výročí od pořádání kostnického koncilu a
možnost prodloužit každoroční pěší pouť
z hradu Krakovce až do Norimberku.
* proběhla jednání s nově vznikajícími MAS
Mladoboleslavský venkov, MAS Nad Prahou a
MAS Střední Polabí. Poskytujeme jim průvodcovskou pomoc při založení MAS a přípravě
pravidel fungování.

VZDĚLÁVÁNÍ
* Aktivizace a motivace osob 50+, PR, komunikace, financování PR aktivit v oblasti
e-inkluze
PRO KOHO: NNO ze Středočeského kraje a
Prahy
KDY A KDE: 18. února 2013, od 9:30 do
13:00 hod. / Na Pustině 1068, Kolín
VÍCE INFO:
http://www.mamaloca.cz/einkluze-50/
PŘIHLÁŠKY: e-inkluze@mamaloca.cz
* Spolupráce v oblasti e-inkluze mezi NNO,
st. správou, samosprávou, příspěvkovými
organizacemi, vzdělávacími institucemi a
Úřadem práce ČR
KDY A KDE: 18. února 2013, od 9:30 do
13:00 hod. / Na Pustině 1068, Kolín
Ostatní info: viz. Výše
* Jak prodat své téma médiím aneb Novináři nejsou zlí
PRO KOHO: menší komunitní neziskové organizace
KDY A KDE: 15. března 2013 od 8:30 hod. do
16:00 hod
VÍCE INFO: http://www.nadacevia.cz/cz/
aktuality/seminar-novinari-nejsou-zli-2013

VENKOVSKÁ TRŽNICE III
Projekt Spolupráce Venkovská tržnice III (financovaný z Programu rozvoje venkova) se pomalu
chýlí k závěru. Sedm místních akčních skupin, včetně MAS Region Pošembeří, finišuje:
* v obcích našeho regionu se rozmísťuje 37 informačních vitrín,
* probíhá distribuce téměř 19 tisíc
tištěných Katalogů podnikatelů a neziskových organizací v regionu Pošembeří do domácností
* vznikl informační systém Venkovská
tržnice III na www.venkovskatrznice.eu
* Na 5. 4. se připravuje se konference
pro širokou veřejnost v MAS Orlicko

* vzniklo také informační místo
v kanceláři sloužící jako konzultační
místo pro uživatele Venkovské tržnice
III a k podpoře regionálních administrátorů
* existuje databáze zahrnující 500
podnikatelů a 130 neziskových organizací

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY - NÁSTĚNKÁŘE V OBCÍCH! - pište na istvanikova@posemberi.cz

DOTAČNÍ SERVIS
* Podpora projektů NNO pro rok 2013 (MŽP ČR)
Tematické okruhy:
A - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti - A1 Revitalizace krajiny, A2 Ochrana geologického
dědictví, A3 Enviromentálně šetrný cestovní ruch
B - Životní prostředí v obcích a městech - B1 Aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí
obyvatel měst a obcí, B2 Komplexní řešení zelených ploch ve městech a obcích, B3 Zavádění a
propagace inovativních řešení v oblasti ochrany životního prostředí, B4 Čistá doprava ve městech
a obcích
Uzávěrka: 6. března 2013
Více na: www.mzp.cz, miloslav.novak@mzp.cz
———————————————————————————————————————————* Velké komunitní granty ČSOB (Nadace VIA)
Podpora projektů, které řeší problematiku obnovy kulturní krajiny a přímé péče o životní prostředí.
Nezbytnou podmínkou získání podpory je aktivní zapojení veřejnosti do příprav a realizace projektu. Projekty se musí týkat lokalit ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a měst.
Finanční rozsah grantu: podpořeny budou 3 projekty částkou 200 – 300 tis. Kč
Fond odborné podpory: uděleno bude až 15 příspěvků do výše 15 tis. Kč na odborné konzultace
a služby posilující úspěšnost projektů, které postoupí do 2. kola. K rozdělení je připraveno až 225
tis. Kč.
Uzávěrka 1. kola: 28. února 2013
Více na: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/vsechny-programy-nadace/csob-a-era-propodporu-regionu-velke-komunitni-granty-2013
———————————————————————————————————————————* Pomáhej (Nadace VIA)
Program zaměřený na rozvoj filantropických aktivit dětí a mládeže, kladoucí důraz na vlastní iniciativu, kreativitu a dobrovolnickou práci. Cílem programu je ocenit odvahu a kreativitu dětí a mladých lidí, kteří sbírají finanční prostředky pro dobrou věc. Neformální skupiny, které se programu
zúčastní tak mohou získat pobídkový grant zdvojnásobující všechny dary až do celkové výše 10
000 Kč a drobný finanční příspěvek na aktivity, doprovázející sběr darů.
Finanční rozsah grantu: Celkem bude rozděleno 300 000 korun.
Uzávěrka:
1. kolo: 28. února 2013
2. kolo: 12. dubna 2013

—————————————————————————————
* Na zelenou (Nadace Partnerství)
Program pro všechny typy škol, školek a vzdělávacích institucí (včetně zájmových kroužků) z celé
ČR. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost dětí na cestě do školy. Na zelenou je program velmi flexibilní
a školy si mohou jeho obsah přizpůsobit podle svých potřeb. Přidělené finance totiž neputují jen
na vypracování studií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy, ale i na doprovodné akce
nebo nákup prostředků na podporu bezpečné a zdravé dopravy.
Finanční rozsah grantu: až 70 tis. Kč na jednu žádost
Uzávěrka: 1. března 2013
Více na: www.nazelenou.cz

