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EDITORIAL
Vážení a milí,
v říjnu se sešlo několik událostí nadregionálního významu. Největší radost nám udělaly výsledky celostátního hodnocení místních akčních
skupin, v němž jsme se umístili mezi prvními
pěti (na třetím místě). Je to pro nás závazek,
udržet a ještě zlepšovat kvalitu naší práce
v regionu. U příležitosti založení republiky zněly
pražským Arcibiskupským palácem a pod horou
Říp úvahy na téma „20 let svobody na venkově“. Při působení v místní akční skupině si stále
více uvědomujeme, že svoboda neznamená
živelnost. Venkov, kde žijeme, si zaslouží úctu
a respektování odkazu předků a přírodních
podmínek. A věříme, že podobně smýšlíte i Vy,
naši čtenáři a obyvatelé regionu Pošembeří.
Přeji podzim plný respektu a úcty k regionu i
k sobě navzájem.
Váš Miloslav Oliva

LEADER - IV. VÝZVA
URODILO SE … Všech 13 vybraných projektů z 35 podaných do IV. výzvy uspělo i
v hodnocení SZIF a budou dotačně podpořeny (seznam viz. Poš.pošta – září 2011) nebo
www.posemberi.cz. Žadatele čeká do konce
roku podpis smlouvy se SZIFem. Již v tuto
chvíli však mohou realizovat své projekty.

HODNOCENÍ MAS
V celostátním hodnocení 112 místních akčních skupin jsme se dle vyjádření pracovnice
ministerstva zemědělství, které hodnocení
provádělo, umístili v první pětici. Podrobné
výsledky bohužel na přání některých MAS
nebyly zveřejněny.

Z 35 podaných projektů výběrová komise vybrala 15 projektů. Ty bude ještě posuzovat Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) a na jaře příštího roku budeme vědět, zda definitivně uspěly.
Projekty byly na SZIF zaregistrovány 25. října 2011. Od tohoto data mohou žadatelé začít realizovat své projekty, avšak s tím rizikem, že pokud by byli v hodnocení SZIF vyřazeni, nebudou vzniklé
náklady následně proplaceny z dotace.
žadatel

1

Květnice vzkvétající o.s.

Komplexní revitalizace prostoru hráze rybníka v
obci Květnice

450 000

1

Město Úvaly

Obnova zeleně v Úvalech

332 250

1

Město Český Brod

Cesty krajinou českobrodska v péči našich dětí

294 105

M´AM´ALOCA o.s.

Kulturně environmentální centrum, Český Brod Štolmíř

450 000

Vybavení komunitního centra v Českém Brodě

399 840

Rekonstrukce atletických sektorů ve sportovním
areálu Kutilka, Český Brod

450 000
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2
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Římskokatolická farnost
Český Brod
TJ Slavoj Český Brod, o.
s.

projekt

2

Tělocvičná jednota Sokol Český Brod

Výměna velkoplošných oken v sále sokolovny TJ
Sokol Český Brod

400 000

2

SK Český Brod

Rekonstrukce a modernizace sportovní klubovny
na Kutilce, Český Brod

450 000

2

Obec Vykáň

Vybudování oplocení sportovního areálu a jeho
vybavenost, Vykáň

378 000

2

Obec Chrášťany

Multifunkční vesnická škola, Chrášťany - Bylany

106 400

2

Město Český Brod

3

M´AM´ALOCA o.s.

3

Občanské sdružení na
opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
Lstiboři

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie a
obnovení kulturních tradic ve Lstiboři

640 000

3

Skanzen Chotouň o.s.

Technické zázemí stávajícího muzea zemědělských strojů a techniky - I. etapa, Chrášťany - Chotouň

720 000

8

MEZERA o.s.

Naučná stezka "KOUNICKÁ CESTA", Kounice

148 590

Před školou i po škole do družiny vesele, Český
Brod
Kulturně environmentální centrum - Historie a současnost Štolmíře a jeho regionu, Český Brod Štolmíř

720 000

Výběrová komise hodnotí v každé výzvě programu LEADER projekty dle výběrových kritérií a
sestavuje jejich pořadí v jednotlivých fichích podle bodového zisku. Komise se řídí jednacím řádem a hodnotí dle Manuálu pro bodové hodnocení (oba dokumenty jsou k nahlédnutí na
www.posemberi.cz). Členy komise jmenuje programový výbor z členů místní akční skupiny:

KAM VYRAZIT ...
Poradí

Pošembeří

450 000

VÝBĚROVÁ KOMISE

Z důvěrného zdroje máme však informaci, že
jsme skončili na krásném 3. místě!!!

KALENDÁŘ AKCÍ
na www.posemberi.cz

dotace
v Kč

fiche

Veřejné obhajoby projektů před výb. komisí.

Ing. O. Běhounková - Rozvoj Vrátkova o.s.
K. Hošek - obec Květnice
N. Coombes - Zahradnictví Neil Coombes
M. Slováček - obec Dobročovice
Mgr. J. Borecká - Otevřené Úvaly o.s.
Ing. Arch. V. Misterka - fyzická osoba
D. Potůček - TJ Slavoj Český Brod
V. Olmr - obec Masojedy
P. Ištvániková - o.s. Leccos
Ing. A. Rubín - městys Škvorec
Ing. T. Havrda - fyzická osoba
Ing. L.Pilařová - fyzická osoba
Mgr. M. Vlčková - fyz. osoba
Ing. P. Vítek - obec Sibřina

REGION POŠEMBEŘÍ - SOULAD MEZI LIDMI, PŘÍRODOU A TVOŘENÍM.
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VENKOV 2011
Chystám se na národní konferenci VENKOV
2011. Ke spoluúčasti zveme jak členy MAS,
tak i nečleny, kteří mají zájem o dění na venkově a perspektivu jeho rozvoje. Pracovní
témata jsou:
A. Rozvoj a ekonomika venkova
B. Venkov, tradice, rodina
C. Zemědělství a životní prostředí
D. Veřejná osobní doprava na venkově - moderuje mj. Miloslav Oliva, ředitel MAS Region Pošembeří
KDY: od 14. do 16. listopadu 2011
KDE: na Sedlčansku a Sedlecko-Prčicku
ve Středočeském kraji
Podrobnosti na www.eagri.cz/venkov

PŘIPRAVUJEME
* 20. – 22. 11. pracovní výjezd kanceláře
MAS – na dva dny se zavřeme a budeme
pracovat s tématy, na která v běžném provozu
nezbývá prostor
* 24. 11. Zasedání správní rady o.p.s.
* 1. 12. Workshop pro pošemberské podnikatele - příprava nové fiche

STALO SE ...
U příležitosti státního svátku vzniku republiky
jsme se zúčastnili dvou významných akcí:
* konference místních akčních skupin ČR
v Arcibiskupském paláci v Praze
(27.10.2011) na téma „Svoboda je volba?!
20 let svobody na venkově.“ Mezi řečníky
jako byl sociolog J. Hartl, novinář V. Kořen
či politolog J. Pehe vystoupil také ředitel
MAS Region Pošembeří M. Oliva.
* slavnosti a pouti v Krabčicích pod Řípem
(28. 10. 2011) – v propagačním stánku jsme
představili pošemberské regionální produkty

VENKOVSKÁ TRŽNICE III
MAS Region Pošembeří bude spolu s dalšími 6 MASkami od ledna do
prosince 2012 realizovat tzv. Projekt Spolupráce s názvem Venkovská
tržnice III. Celkové plánované výdaje činí necelé čtyři miliony korun.
Výsledkem projektu mj. bude:
- informační systém na internetu s katalogem neziskových organizací a
podnikatelů v regionu,
- síť informačních vitrín v obcích

NOVÝ ČLEN MAS
Na 15. Plénu MAS (20.10.2011) se novým členem stalo občanské sdružení Život pod Klepcem.
Sdružení vzniklo na začátku letošního roku, působí především v obci Limuzy a okolí a je velice
aktivní (mj. se zapojilo do společné jarní akce Ukliďme Pošembeří!). Vítáme Vás v řadách MAS.

DOTAČNÍ SERVIS
* Fondy Středočeského kraje pro rok 2012 (Krajský úřad Středočeského kraje)
- Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
- Fond sportu, volného času a primární prevence
- Fond kultury a obnovy památek
- Humanitární fond
- Fond cestovního ruchu a podpory podnikání
- Fond rozvoje obcí a měst
- Fond životního prostředí a zemědělství
Žadatel smí v daném roce na jeden projekt/jednu akci podat pouze jednu žádost o dotaci.
Uzávěrka: 15. prosince 2011
Více na: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/vyzva-hejtmana-k-podavani-zadosti-odotace-z-fondu-stredoceskeho-kraje-pro-rok-2012.htm?pg=1
———————————————————————————————————————————* Zdravé stromy pro zítřek (Nadace Partnerství)
Podpora kvalitního odborného ošetřování vzrostlých stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o
této činnosti. Výsledkem je poukaz na bezplatné ošetření jednoho vzrostlého stromu.
Uzávěrka: 11. listopadu 2011
Více na: www.nadacepartnerstvi.cz
———————————————————————————————————————————* Další vzdělávání (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Středočeský kraj)
- Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním
- Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro
vzdělávání dospělých
- Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a
poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
- Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií
a metod
Uzávěrka: 24. listopadu 2011
Více na: http://fondyeu.kr-stredocesky.cz
———————————————————————————————————————————* Think Big (Nadace O2)
Podpora pro týmy mladých lidí ve věku 13 až 26 let, kteří chtějí ve svém okolí něco změnit nebo
vytvořit. Nápadům se meze nekladou, ale … projekt by měl iniciovat pozitivní změny v blízkém či
širším okolí nebo přinést užitek ostatním lidem.

Pošembeří

Uzávěrka: 31. prosince 2011
Výše podpory: 10 – 90 tis. Kč
Více na: http://o2thinkbig.cz
———————————————————————————————————————————-

