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LEADER - V. VÝZVA PODZIM 2011

EDITORIAL
Váţení přátelé a příznivci Regionu Pošembeří,
po delší odmlce přicházíme s dalším vydáním
Pošemberské pošty. Velkou novinkou je návrat
k měsíční periodicitě a snaha POŠemberskou
POŠtu distribuovat šířeji neţ dosud. Rádi ji
dodáme na místa, odkud si ji budou moci zájemci vyzvednout – knihovny, obecní úřady,
obchody či hospůdky v obcích. Tipy na tato
místa i zájemci o distribuci se nám můţete
hlásit na soupalova@posemberi.cz. Důvodem
této změny je skutečnost, ţe se v Pošembeří
stále něco děje a je škoda o těchto událostech
neinformovat.
Podstata dnešního vydání by se dala shrnout
do sdělení, ţe někdo dává a jiný bere, a dokonce nezaslouţeně a nezákonně. Na jedné
straně stojí desítky nadšenců z obcí a občanských sdruţení, na druhé pak česká ubohost a
nenechavost. Více pod projektem „Cesty, které
nás spojují―. Doufám, ţe se s podobnými zprávami nebudeme setkávat často.
S přáním pěkného babího léta
Miloslav Oliva,
ředitel Region Pošembeří o.p.s.

Do podzimní výzvy ţadatelé přinesli 35 projektů s celkovou poţadovanou výší dotace přes 12
milionů korun. Připraveno je přitom 7 milionů korun.
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Fiche 1 - NÁŠ DOMOV – atraktivní obce pro bydlení a relaxaci
Fiche 2 – NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí ţivot
Fiche 3 – NÁVRAT KE KOŘENŮM – cestou našich předků
Fiche 8 – CESTY A MÍST – propojení regionu

LEADER— IV. VÝZVA JARO 2011

STALO SE ...
V průběhu prázdnin i podzimu se účastníme
nejrůznějších akcí v regionu. Namátkou např.
680 let obce Doubravčice, Slavnost na
středověké tvrzi ve Vyšehořovicích, a 1x za
14 dní nás najdete na farmářských trzích
v Českém Brodě. V našem stánku se snaţíme představit produkty místních producentů i
naše vlastní aktivity. Uvítáme tipy na další
regionální výrobky a šikovné lidi!

Fiche 2

Do IV. výzvy ţadatelé podali do té doby nevídaných 35 projektů s celkovou poţadovanou výší
dotací přes 12 milionů korun. Alokace pro tuto výzvu přitom činila jen 5 milionů korun. Výběrová komise nakonec vybrala 13 projektů:
Ţadatel
Obec Sibřina
Obec Škvorec
Obec Vrátkov
Město Český Brod
TJ Sokol Vyšehořovice
Obec Jirny
Obec Přišimasy
Město Český Brod
TJ Sokol Šestajovice
Obec Mochov
SK Poříčany
Město Úvaly
Přátelé vyšehořovické tvrze

Název projektu
Líbí se nám před školou …
Bezpečně do nové školy
Pro lepší ţivot v obci
Radniční zahrada pro všechny
Zelené hřiště po celé léto
Zachování funkčního kult. domu
Rozšíření MŠ
Inspir. prostředí v MŠ Kollárova
Automat.závlaha fotbal. hřiště
Dětské hřiště
Revitalizace okolí fotbal. hřiště
Obnova kamenného mostku
Konzerv. a obn. zříceného nároţí

Fiche
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1
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2
2
2
2
2
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3

Dotace v Kč
450.000,105.440,147.600,396.400,279.810,450.000,450.000,449.640,395.766,212.400,320.400,449.361,720.000,-

HODNOCENÍ MAS
Slavnost na středov. tvrzi ve Vyšehořovicích

Velkou část prázdninového času jsme
věnovali opětovnému
Hodnocení místních
akčních skupin v ČR,
které
administrují
dotační program LEADER. Součástí tohoto
hodnocení bylo nejprve vyplnění podrobného dotazníku, který
obsahoval 85 otázek.
Farmářské trhy v Českém Brodě

Všechny odpovědi
musí být doloţitelné
dokumenty rok zpět.
6. září jsme pak
naši činnost za uplynulé období představili před komisí
na
ministerstvu
zemědělství. Výsledek hodnocení 112
MASek bychom se
měli dozvědět během podzimu.

REGION POŠEMBEŘÍ - SOULAD MEZI LIDMI, PŘÍRODOU A TVOŘENÍM.
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PROJEKTY

CESTY, KTERÉ NÁS SPOJUJÍ

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA
Od letošního června spolupracujeme s MAS
Podlipansko na projektu „Středočeská ovocná stezka―, na jehoţ realizaci jsme získali od
Státního zemědělského a intervenčního fondu
celkem přes čtyři miliony korun. Výsledkem
bude tematická trasa pro cyklisty a pěší kolem
ovocných sadů o celkové délce 72 km.

SOUSEDÉ, V POŠEMBEŘÍ SE KRADE
V roce 2010 a v první polovině roku 2011 jsme spolupracovali s MAS Říčansko na projektu
„Cesty, které nás spojují―. Jeho výsledkem je síť značených pěších tras vedoucích z větší části
po starých existujících a částečně zapomenutých polních cestách, spojnicích mezi obcemi
(Dobročovice, Květnice, Sibřina, Stupice, Sluštice, Škvorec, Třebohostice, Zlatá, Křenice, Březí,
Babice). Přítomny jsou rovněţ informační tabule s kreslenými originálními průvodci, herní prvky
pro děti a posezení. V rámci projektu vznikla i mapička, která je k vyzvednutí v kanceláři MAS
nebo na našem „putovním― stánku na akcích v regionu.

Projektový tým momentálně pracuje na
- přípravě interaktivních tabulí (budou u Tismic a u Ţdánic),
- obsahu informačních tabulí,
- řeší otázky pojištění,
- hledá dodavatele prvků,
- v Podlipansku zprůchodňuje část stezky.

JENŢE … Bohuţel se i v našem regionu projevila česká nátura a zásada „co je doma, to se počítá― a nenechavé ručičky si jiţ z veřejných cest odnesly část dětského pruţinového koníka a dokonce stojan informační tabule. Vše v celkové hodnotě cca 17 tisíc korun. Člověka pak nemůţe
nenapadnout, „má vůbec smysl činit něco pro blaho veřejné?― Co s tím? Máte-li řešení, pište své
názory na soupalova@posemberi.cz.
www.cestyspoluprace.eu

NAUČNÁ STEZKA ...
Účastnili jsme se také slavnostního otevření
naučné stezky „Údolím
Šembery―
s horkovzdušným balonem a vyhlídkovým
historickým autobusem. Akce se vydařila, ale
stezka zatím vyvolává rozporuplné reakce.
Diskutovat na toto a podobná témata můţete
na www.posemberi.cz.

DOTAČNÍ SERVIS
Podpora regionálních kulturních tradic (MK ČR)
Podpora kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím
kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu
působících v oblasti kultury. Za významná jubilea jsou povaţována výročí „kulatá― (např. 100.,
200., 500., či 700. výročí), popř. výročí „půlkulatá― (např. 150., 250., 550., či 750. výročí).

PŘIPRAVUJEME
10.–11.10. Veř. obhajoby projektů z V. výzvy
13. 10. Jednání správní rady o.p.s. v Úvalech
19. 10. Jednání progr. výboru MAS v Úvalech
20. 10. Jednání pléna MAS v Českém Brodě

KAM VYRAZIT ...
12.10. Den otevřených dveří v penzionu
Anna, Č. Brod
13.10. Role v rodině, RC Kostička, Č. Brod
14.10. Beseda se Z.Troškou a O.Reifem
v Úvalech
15.10. Poutní hry ve Štolmíři
16.10. Drakiáda v Č. Brodě
21.10. Beseda s polárníkem V.Sůrou
v Úvalech
22.10. Lstibořské listy podzimu
23.10. Běh republiky čs. v Č.Brodě

Uzávěrka: 30. září 2011 a 30. dubna 2012
Více na http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/
vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2012-100482/
———————————————————————————————————————————Individuální další vzdělávání (MŠMT ČR)
Cílem je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zvýšit motivaci a posílit
aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání.
A. Podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí.
B. Stimulovat poptávku po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a prohloubit obecnou
informovanost o významu a moţnostech dalšího vzdělávání.
C. Akce na podporu propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných
kompetencí.
Uzávěrka: 27. října 2011
Výše podpory: min. 2 mil. Kč, max. 10 mil. Kč
Více na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnichprojektu-11
———————————————————————————————————————————Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro NNO na 2011 aţ 2015 (MŠMT ČR)
Podporuje NNO pracující s dětmi a mládeţí, působící celostátně, akce a aktivity celoroční nebo
dlouhodobé určené širokému spektru dětí apod.
Uzávěrka: 31. října 2011
Více na http://www.msmt.cz/mladez/dotacni-programy

