LISTOPAD 2013

POŠEMBERSKÁ POŠTA
www.posemberi.cz

UKONČENÉ PROJEKTY - PROGRAM LEADER

EDITORIAL
„Listopadové sněžení neškodí vůbec
osení.“
Jak jsme seli, tak sklízet budeme.
Pomyšlení na sklizeň je radostné, i když se
jen sejdou k rozpravě lidé, toužící prospět
svým sousedům a bližním. Sešli jsme se
s nadšenci ze sousedního regionu Polabí a
pokusili jsme se předat jim své pracně
nasbírané zkušenosti o práci MAS. Beseda
trvala přes dvě hodiny, a kdyby nás nerozehnaly další povinnosti, seděli a rozprávěli bychom do kuropění…
V současném kvasu a zápasech té
„vysoké“ politiky je osvěžující poctivě a
otevřeně vedená rozprava všech, kteří na
úkor svých zájmů a volného času hledají
způsoby a prostředky ke zlepšení života ve
svém okolí.
Spolupráce obcí, občanských sdružení,
zájmových spolků a podnikatelů v regionu
je stěžejní ideou programu „MASek“.
V případě MAS Pošembeří se jedná o
funkční a plodnou spolupráci, s přesahem
do okolních regionů – o tom není nejmenších pochyb!
Na dalších komunitních setkáních projednáváme potřeby a představy o budoucím
rozvoji samotného regionu Pošembeří.
V přátelsky vedených plodných diskuzích
se rodí a formují záměry věcí budoucích.
Jsou i Vaší budoucností, přispějte k její
tvorbě!
„Ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč v
Pošembeří neplatí …“
Olga Běhounková

ZÁŘÍ 2013

ŘIJEN 2013

Žadatel: ZŠ T.G. Masaryka a MŠ Poříčany
Název projektu: Dětské hřiště u nové Mateřské školky
Popis: Vybudování nového hřiště pro děti
Dotace: 171.000,- Kč

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Klučov
Název projektu: Zahradní traktor na sekání
hřiště
Popis: Zajištění údržby sportoviště
Dotace: 99.000,- Kč
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Žadatel: Obec Tismice
Název projektu: Obnova dětského hřiště v
Limuzích
Popis: Obnova herních prvků na hřišti
Dotace: 117.000,- Kč

Žadatel: Sportovní klub Poříčany
Název projektu: Revitalizace okolí fotbalového hřiště v Poříčanech
Popis: Zvelebení venkovního sportoviště
Dotace: 320.400,-Kč
V měsíci listopadu proběhlo ukončení ještě
několika dalších projektů. Napravují se však
administrativní nedostatky. Jakmile budou
odstraněny, žadatelé podají Žádost o proplacení na SZIF Praha. O jejich úspěšnosti vás
budeme informovat v příštím čísle Pošemberské pošty.

PŘEDSTAVUJEME A DOPORUČUJEME


Portál Zapojme se, jehož cílem je inspirovat co nejvíce lidí k aktivnímu zapojení do místního
dění. Každý máme obec, kde se cítíme doma, leckdo máme i nějakou volnou kapacitu k tomu,
abychom pro obec mohli také něco udělat, ovšem jen málo z nás se nakonec rozhoupe
k tomu, aby se do něčeho pustilo. Zapojme.se je výzva, aby se nás rozhoupalo víc.
Více http://www.zapojme.se/ a https://www.facebook.com/zapojmese



Nebuď ovčan! Je vzdělávací projekt společnosti Aletheia. Jak již vyplývá z názvu projektu
hlavním záměrem jeho realizace je rozšířit rozsah a kvalitu odborných a obecných kompetencí
občanů ČR a zároveň zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání a zapojení se do občanského života. Kurzy budou realizovány v podobě PREZENČNÍCH a ONLINE SEMINÁŘŮ, ELEARNINGU a prezentovány také v podobě audioknihy. Cílovou skupinou jsou občané s trvalým pobytem v ČR ve věku 25 – 64 let, kteří mohou být považováni za účastníky dalšího vzdělávání, tj. osoby nacházející se na trhu práce s ukončeným formálním vzděláním. Témata:
Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji, Odpovědný přístup k financím, Multikulturalismus a prevence extremismu, Aktivní občanství a participace občanů na
veřejném dění a Dobrovolnictví. Navštivte http://www.nebudovcan.cz/

předsedkyně Výběrové komise MAS Region Pošembeří

DOTAČNÍ SERVIS
Nadace Telefónica vyhlásila šesté kolo podpory programu Think Big. Think Big dává
mladým lidem ve věku 15 - 20 let motivaci
a podporu, aby změnili život kolem sebe
k lepšímu. Na svůj projekt může nováček získat
10.000,- Kč. Na rozšíření již realizovaného projektu nebo pro ty, kteří mají s nadací v minulosti
zkušenost částku 70.000,- Kč.
Uzávěrka přijímání projektů do šesté výzvy
programu Think Big proběhne 16. prosince
2013 v 14:00 hodin.
http://www.o2thinkbig.cz/

Vyhlášení tří nových výzev MŠMT
k předkládání individuálních projektů.
 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí
a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality
ve vzdělávání
Výzvy budou ukončeny 10. ledna 2014 ve
13:00 hodin.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy
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PROJEKT UČÍME SE FILMEM

STALO SE…...
KOUČING NOVÉ MAS
31.10.2013 jsme pozvali do naší kanceláře
zástupce nově vznikající MAS Střední Polabí o. s. na workshop. Na programu byly
například praktické informace jak uplatnit
metodu LEADER v území, seznámení s orgány MAS, volební a jednací řády. Pracovní
schůzku vedl Mgr. Miloslav Oliva společně s
předsedy výkonných orgánů naší MAS - Ditou
Bělovou, DiS (PrVý), Ing. Olgou Behounkovou
(VýKo) a Karlem Stehlíkem (MoVý). Jmenovaným děkujeme za čas a ochotu podělit se o
své zkušenosti, které byly pro všechny příchozí velkým přínosem.

Je název projektu spolupráce, na kterém pracují kromě naší MAS Region Pošembeří, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Vyhlídky. Partnerem tohoto vzdělávacího projektu je občanské sdružení Harvest Films, jehož úkolem je odborné poradenství pro zúčastněné místní akční skupiny (MAS).
Na celkem 32 filmových seminářích pro odbornou i širokou veřejnost budou od ledna do června
2014 k vidění dokumenty ze čtyř tematických oblastí:
 Prostupnost venkovské krajiny





Samospráva na venkově
Veřejný prostor na venkově
Ekonomika na venkově

Prostřednictvím dokumentárních filmů, vztahujících se k daným tématům, a následných odborných seminářů chceme podnítit diskusi na daná témata a vzbudit emoce, které v konečném důsledku povedou k činům. Semináře se budou konat na území všech čtyřech zmiňovaných MAS
tam, kde se obvykle odehrává kulturní dění daného území.
Projekt vyvrcholí v září 2014 jednodenním filmovým festivalem v kině v Českém Brodě. Bude to
přehlídka těch nejlepších filmů ze seminářů, jež vyberou účastníci a některých novinek roku 2014.
Chybět nebude bohatý doprovodný program. I po skončení seminářů a festivalu budou promítané
filmy k dispozici – a to k zapůjčení v Mediatéce každé místní akční skupiny.
Chcete se stát sponzorem - partnerem projektu, prezentovat své výrobky nebo činnost na
seminářích či filmovém festivalu? Dáme vám prostor!
Kontaktujte Petru Ištvánikovou na E-mailu istvanikova@posemberi.cz, nebo volejte číslo
724 033 722. Další podrobné informace najdete na www.posemberi.cz a na Facebooku, kde
máte možnost o projektu a seminářích diskutovat.

NOVINKY PŘÍPRAVĚ ISU 2014—2020
V první polovině listopadu jsme se ve zpracování Integrované strategie území pro období
2014 - 2020 zaměřili na práci v pracovních
skupinách, jež byla cílena na diskuze s odbornou veřejností.
Rozdělili jsme je na 4 oblasti a termíny:
 5.11.2013 - Obce jako společenství
(Ing. Šárka Pučálková, Tel: 608 275 566,
E-mail: pucalkova@posemberi.cz)



7.11.2013 - Sociální oblast a zdravotnictví
(Petra Ištvániková, Tel: 724 033 722,
E-mail: istvanikova@posemberi.cz)



12.11.2013 - Krajina a životní prostředí,
památky
(Hana Vrbovcová, Tel: 775 798 959,
E-mail: vrbovcova@posemberi.cz)



14.11.2013 - Ekonomika na venkově
(Mgr. Miloslav Oliva, Tel: 721 210 662,
E-mail: oliva@posemberi.cz)

Výstupem těchto podvečerních setkání byly
SWOT analýzy, které budou dalším podkladem ke zpracování dokumentu. Zveřejnili
jsme je na našem webu. Pokud patříte mezi
odborníky z výše jmenovaných oblastí
a chcete se aktivně do pracovních skupin
zapojit, neváhejte nás kontaktovat.

JAK SE PŘIPRAVUJTE NS MAS NA OBDOBÍ LET 2014 - 2020?
Národní síť MAS ČR nastavila směr vyjednávání k naplnění cíle, kterým je zajištění aplikace metody LEADER v co největším množství operačních programů. Aktivními členy ve vyjednávání je také naše MAS v čele s Mgr. Miloslavem Olivou (vedoucí pracovní skupiny Public relations NS MAS ČR).
Aktuálně diskutovaná témata:












Připomínkování Dohody o partnerství a dalších dokumentů
Připomínkování jednotlivých operačních programů v průběhu tvorby
Připomínkování Metodiky pro tvorbu Místní rozvojové strategie
Implementace komunitně vedeného místního rozvoje na všech úrovních
Standardizace MAS a právní forma MAS
Financování MAS v období 2014 - 2015
Finanční alokace na období 2014 - 2020
Struktura realizace programu (ŘO – platební agentura – MAS – žadatel)
Tvorba programového rámce (OP – OSY – specifické cíle – indikátory – návaznosti na FICHE)
Integrace mezi operačními programy
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