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Duben 2012

Milí čtenáři,
představujeme Vám již druhý zpravodaj místní akční skupiny Podchlumí o.s. v roce 2012, ve kterém se můžete dozvědět aktuální informace o dění v místní akční skupině i celém regionu.

ČTVRTÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI VYHLÁŠENA
Vyhlášeny jsou následující Fiche:
Fiche 1 - Modernizace zemědělství (zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu) alokace cca 650.000 Kč
Fiche 4 – Rozvoj cestovního ruchu – pěší trasy, hippostezky (zaměřena na tvorbu tematických
stezek mimo území lesů) alokace cca 500.000 Kč
Fiche 5 – Rozvoj cestovního ruchu – ubytování a sport (zaměřena na podporu malokapacitních
ubytovacích zařízení a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objeků a ploch pro sportovní vyžití) alokace cca 300.000 Kč
Fiche 6 - Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury (zaměřena na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury) alokace cca 400.000 Kč
Fiche 7 - Rozvoj občanského vybavení a služeb (zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu) alokace cca 1.150.000 Kč
Fiche 8 – Rozvoj a ochrana kulturního dědictví (zaměřena na vypracování studií či na obnovu kulturního dědictví venkova, muzea a expozice) alokace cca 350.000 Kč
Fiche 9 - Zpracování zemědělských a potravinářských produktů (zaměřena na hmotné a
nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin nebo krmiv určených pro
hospodářská zvířata poskytující potraviny) alokace cca 300.000 Kč
Fiche 10 – Našim podnikatelům (zaměřena na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti - mikropodniků) alokace cca 650.000 Kč
Příjem žádostí v sídle MAS: Holovousy 39, 508 01 Hořice
Pracovní dny v termínu od 21. 5. 2012 do 28. 5. 2012
Po, St, Pá
(21. 5.; 23. 5.; 25. 5.; 28. 5.) 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Út, Čt
(22. 5.; 24. 5.)
7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Doporučujeme navštívit: Seminář pro potencionální žadatele
Seminář pro Fiche 1,9,10 dne 25. 4. 2012 od 10 hodin na OÚ v Holovousích
Seminář pro Fiche 4,5,6,7,8 dne 26. 4. 2012 od 10 hodin na OÚ v Holovousích

Pokud se Vám nehodí termín semináře, neváhejte si s námi sjednat osobní schůzku na tel. čísle 777 854
526 nebo na mas@podchlumi.cz. Více informací o 4. výzvě naleznete na našich webových stránkách
www.maspodchlumi.cz.

Venkovská tržnice – katalog, bazar i přehled regionálních akcí
MAS Podchlumí získala dotaci na projekt Venkovská tržnice III., který bychom Vám
rádi představili. Cílem tohoto projektu je vytvoření informačního systému pro podporu a posílení místní ekonomiky. Tento informační systém bude obsahovat mimo jiné
Katalog podnikatelských subjektů a neziskových organizací, aplikaci Bazaru, ve kterém je možné nabízet, poptávat, darovat i směňovat cokoli. Pořadatelé kulturních,
sportovních nebo třeba vzdělávacích akcí budou moci využívat Kalendář akcí. Srdcem
celého systému je internetová stránka www.venkovskatrznice.cz, na které se naše
MAS objeví v závěru roku 2012. Ve stejném období bude do většiny domácností všech
38 obcí Podchlumí, tedy území působnosti naší MAS, zdarma distribuován tištěný
katalog kontaktů na podnikatele a neziskové organizace regionu. Stejně tak bezplatné
bude i zveřejnění informací pro neziskové organizace, spolky a podnikatele.
V současné době probíhá na našem území sběr dotazníků. Dotazník, na základě kterého naši tazatelé zmapují regionální podnikatele a neziskové organizace, najdete spolu s představením projektu na
stránkách http://www.maspodchlumi.cz/venkovska-trznice-iii-/. Chcete-li mít jistotu zaregistrování do internetové
databáze a uveřejnění vašich informací v tištěném katalogu, nečekejte na tazatele a kontaktujte nás na e-mailové adrese: mas@podchlumi.cz. Zpětně se vám ozveme a zašleme jednostránkový dotazník s pokyny k vyplnění.

Jarní výzva k příjmu žádostí o značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®
Místní akční skupina Podchlumí ve spolupráci s turistickou oblastí Podkrkonoší vyhlašují
5. kolo k předkládání žádostí o udělení značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®. Tato značka se uděluje třem typům výrobků a produktů:
- řemeslné výrobky (keramika, sklo, výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, šperky, …)
- potraviny a zemědělské produkty (mléko, sýry, maso, pečivo, ovoce, zelenina, víno..)
- přírodní produkty (lesní plody, léčivé byliny, čaje, minerální voda, …)
Cílem značení je podpořit zdejší výrobce, zviditelnit region a přispět tak k rozvoji cestovního ruchu - lákavou nabídkou kvalitních suvenýrů z Podkrkonoší. Pokud máte o tuto značku zájem, stačí pouze vyplnit žádost a zaslat ji (nebo donést osobně) na adresu: Podchlumí
o.s., Holovousy 39, 508 01 Hořice do 30.6.2012!!! Veškeré informace ke značení a o vyhlášené výzvě naleznete na
www.regionalni-znacky.cz nebo www.maspodchlumi.cz.

Krátké zprávy
•
•
•
•

Přijměte pozvání na již tradiční akci Otevírání turistické sezony na Zvičině spojené s Během na Zvičinu. Tato
akce se bude konat dne 5.5.2012 od 10 hodin na Zvičině. Více informací na www.podkrkonosi.eu.
Na webu www.podkrkonosi.eu si můžete stáhnout Kalendář akcí Podkrkonoší 2012—jaro.
Mikroregion Podchlumí pořádá dne 24. 4. 2012 od 9 hodin v divadelním sále MěÚ Hořice seminář na téma
„Novela zákona o veřejných zakázkách—co nového přinesla“, neváhejte se zúčastnit, účast na semináři je
zdarma.
V obci Ostroměř, u nákupního střediska, se budou od poloviny června konat farmářské trhy, 2 x týdně
(každou středu a sobotu).

RECEPT NA ZÁVĚR

Trhanec
Doba přípravy 15 minut
250 ml mléka, špetka soli, 5 vajec, hladká mouka nebo jemná krupice, máslo,
cukr, ovoce, ovocná šťáva, kompot
V mléce rozmícháme vejce, sůl a mouku nebo krupici podle potřeby, aby vzniklo
těsto. Na pánvi rozehřejeme máslo, nalijeme těsto a chvíli opékáme, pak pomocí
dvou vidliček těsto roztrháme a opékáme dále ze všech stran. Upečené kousky musí mít kůrčičku. Sypeme cukrem. Navrch klademe čerstvé ovoce, poléváme ovocnou šťávou nebo ovocným kompotem.
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