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UKONČENÉ PROJEKTY - PROGRAM LEADER

EDITORIAL
Únor - jazykovědci jeho název vysvětlují tím, že se v tuto dobu při tání ledu
ponořují ledové kry na řekách. Letošní
zima zatím své zuby necení, ledy se ani
nevytvořily, natož aby se nořily.
Pro region Pošembeří je dobrou zprávou, že místní obyvatelé též nezamrzají,
nemrzí se a pro své smělé plány a vize
neváhají využít i ušetřených prostředků
z dotací EU.
Mnohdy se ozývají hlasy, že dotace jsou
jen skrytou formou pračky na peníze
pochybného původu.
Není tomu tak – alespoň ne
v Pošembeří!
Každý měsíc Vám přinášíme transparentní zprávy o tom, jakým způsobem
a pro jaké účely byly v programu LEADER peníze z dotačních fondů Evropské
Unie použity, stejně jako zprávy o tom,
jak se díky nim zlepšuje život obyvatel
v našem regionu – ve sféře občanské
vybavenosti, pro opravy historických i
dalších místně významných památek,
v oblasti
kultury,
sportu,
turismu
a v dalších zájmových a edukačních
projektech.
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Žadatel: TJ Slavoj Český Brod
Název projektu: Rekonstrukce atletických
sektorů ve sportovním areálu Kutilka
- etapa II
Popis: Zvelebení venkovního sportoviště
Dotace: 450 000,- Kč

Žadatel: Mateřská škola Český Brod-Liblice,
Lstibořská 183, okres Kolín
Název projektu: Zahrada pro hru a učení
v MŠ Liblice
Popis: Dětské hřiště, vybavení školní zahrady
Dotace: 305 100,- Kč

Žadatel: Mateřská škola Tismice, okres Kolín,
příspěvková organizace
Název projektu: Využití recyklovaného plastu
pro relaxaci dětí aneb obnova dětského hřiště tismické mateřinky
Popis: Dětské hřiště
Dotace: 266 409,- Kč
Žadatel: Obec Tismice
Název projektu: "Čekám na autobus zn.: v
suchu"
Popis: Úprava veřejného prostranství
Dotace: 81 000,- Kč

Žadatel: OS Květnice vzkvétající
Název projektu: Komplexní revitalizace
prostoru hráze rybníka v obci Květnice
Popis: Úprava veřejného prostranství
Dotace: 450 000,- Kč
Během února 2014 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.

V regionu zároveň neustále probíhají
zajímavé a podnětné akce a programy,
s účastí širokého spektra obyvatel různorodých zájmů, profesí a postavení.
Stačí si prohlédnout kalendárium akcí
jen na webu Pošembeří!
Tento občanský kvas není jen zásluhou
dotačních titulů – je především potřebou
nás všech nezamrznout, ani se nerozplynout jako únorové ledy.
Ostatně: Když v únoru mráz ostro drží,
to dlouho již nepodrží.
Přeji si, stejně jako Vy, brzký příchod
jara, nových nadějí, plánů a hlavně jejich uskutečnění!
Olga Běhounková
předsedkyně Výběrové komise MAS Region
Pošembeří

DOTAČNÍ SERVIS
Nadace rozvoje občanské společnosti
Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu
aktivit občanské společnosti - 1.výzva
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání,
lidská práva, ochrana nemovitých památek, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, ostatní


Působnost programu: Česká republika



Kontakt: info@fondnno.cz



Adresa: Na Václavce 1135/9, 15000 Praha 5, Česká republika



Vyhlášení výzvy: 20. ledna 2014



Uzávěrka výzvy: 24. března 2014



Kdo může žádat o grant? Program FNNO je určen pro nestátní neziskové organizace (NNO) ze všech regionů České republiky.

Zdroj: http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3729
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9. VÝZVA - ZIMA 2013/2014 - VÝSLEDKY
Číslo
Fiche

Pořadí
v rámci
Fiche

2

1

SHČMS SDH - Poříčany

Čí jsou máje? Naše! - Staročeské lidové kroje

59 200,-

2

2

Tělocvičná jednota Sokol
Kounice

Tradiční i moderní sporty vítány!

63 540,-

2

3

Občanské sdružení LECCOS

LECCOS společně, leccos aktivně

204 201,-

2

4

Otvírejme vrátka poznání

74 781,-

2

5

Kulturně environmentální centrum - vybavení

223 300,-

2

6

Rekonstrukce střechy školní družiny

295 200,-

2

7

Obec Sibřina

Vybavení pro spolkový život a do mateřské školky
Sibřina

254 893,-

2

8

Tělocvičná jednota Sokol
Český Brod

Výměna oken v českobrodské sokolovně, závěrečná
etapa

250 740,-

2

9

Sportovní klub Poříčany

Bezpečné branky pro Poříčanský fotbal

60 000,-

3

1

Římskokatolická farnost
Český Brod

Obnova fasády věže kostela ve Lstiboři

400 000,-

3

2

Přátelé vyšehořovické tvrze

Vyšehořovická tvrz - konzervace a obnova zříceného
nároží IV. etapa

252 000,-

Název žadatele

Název projektu

Občanské sdružení
Rozvoj Vrátkova
Občanské sdružení
M´AM´ALOCA
Základní škola T. G. Masaryka a
Mateřská škola Poříčany

MAS REGION POŠEMBEŘÍ MÁ NOVÉ ČLENY

PREZENTACE
Pošembeří
po pěti
letech
opět
na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 v Brně
Ve dnech 16. – 19. ledna 2014 jsme
na brněnském výstavišti příchozí návštěvníky lákali do regionu Pošembeří
především
na zážitkovou
turistiku.
Další prezentace Pošembeří a jeho produktů nás čeká na 13. společné výstavě
měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů
celé České republiky REGIONY ČR
v Lysé nad Labem ve dnech 10. –
13. dubna 2014. Navštivte náš stánek
a uvidíte, že se máme čím chlubit. Těšíme se na viděnou!

PLÉNUM MAS na svém 21. zasedání dne 20. ledna 2014 přijalo dalších 6 členů:







Městys Kounice
Obec Sluštice
Lucie Kováříková – fyzická osoba
Obec Šestajovice
Obec Jirny
1.SčV, a.s.

Připomeňme si, že MAS se skládá ze zástupců tří sektorů:
 Soukromý sektor (OSVČ včetně občanů) - 23 členů
 Veřejný sektor (obce) - 31 členů
 Neziskový sektor (NNO a příspěvkové
organizace) -18 členů

REDAKCE
Sídlo: Hradešín 73, 282 01 Český Brod
Kancelář: Petra Ištvániková, nám. Arnošta
z Pardubic 56, 282 01 Český Brod,
Tel: 314 001 024 - 25,
Email: info@posemberi.cz,
Internetové stránky: www.posemberi.cz

Dotace (Kč)

K 20.1.2014 má MASka 72 členů

POZVÁNKY
Den Země 2014
- tradiční regionální akce

UČÍME SE FILMEM - seminář na téma
Ekonomika na venkově - povede
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

KDY: sobota 19.4.2014
KDE: vrch Klepec
KONTAKT: Obec Přišimasy
paní Rumanová: rumanova@prisimasy.cz

KDY: úterý 4.3.2014 od 14:00
KDE: Kulturní dům Jirny
Přijďte diskutovat o tom, co pro vás znamená
ekonomika venkova a co byste třeba rádi měnili k lepšímu. Seminář je ZDARMA.

