MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODCHLUMÍ O.S.

Zpravodaj

Číslo vydání 03/2012

Červenec 2012

Milí čtenáři,
představujeme Vám již třetí 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 MÁ PĚTADVACET ÚSPĚŠNÝCH ŽADATELŮ
MAS Podchlumí letos přerozdělí mezi své žadatele více jak 4 miliony korun z dotačních prostředků EU. Na jaře vyhlásila totiž v pořadí již 4. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci nejen pro obce, ale i zemědělské subjekty, drobné podnikatele a neziskové organizace. Celkem se sešlo 25 žádostí, z toho 6 od zemědělských subjektů či zpracovatelů zemědělských produktů, 5 od drobných podnikatelů, 7 od obcí a 7 od neziskových organizací. Podpořeny byly nakonec
všechny žádosti, které posuzovala a bodovala sedmičlenná výběrová komise. K jakým změnám dojde v našem okolí
díky realizaci těchto projektů? Zemědělské subjekty investují do svých provozních budov a zařízení, obce do nákupu
techniky na údržbu zeleně, rekonstrukci veřejných budov, obnovu kulturních památek. Neziskové organizace obnoví
svá zázemí a vybaví je potřebnými pomůckami. Drobní podnikatelé nakoupí stroje, které zefektivní jejich činnost.
Realizace většiny projektů bude zahájena již v tomto roce nebo na počátku toho příštího.
Seznam vybraných žádostí:
Číslo Fiche

Název žadatele

Název projektu

Požadovaná dotace

1

Bc. Jan Kučera

Rekonstrukce střechy zemědělské stavby v Konecchlumí

197.500 Kč

1

Miroslav Frydrych

Pořízení mulčovače s horizontální rovinou sečení

40.000 Kč

1

AGRO Chomutice a.s.

Boudy pro telata II

160.864 Kč

1

Petr Kareš

Zastřihovač větví

50.944 Kč

1

Stanislav Sychra

Výstavba zpevněné plochy pro skladování krmiv

140.000 Kč

5

Technické služby Hořice spol. s r.o.

Ubytování na koupališti Dachova

250.000 Kč

6

Sportovní zařízení měs- Nákup žacího traktoru
ta Hořice

297.707 Kč

7

TJ Sokol Chomutice

Zkvalitnění nabídky TJ Sokol Chomutice pro volnočasové aktivity

198.000 Kč

7

Hospicové občanské
sdružení Duha

Rekonstrukce prostor domácí hospicové péče

178.200 Kč

7

Sbor dobrovolných
hasičů Ostroměř

Vybudování zázemí pro trávení volného času

297.000 Kč

7

Junák—svaz skautů a
skautek ČR, Hořice

Nutné opravy skautské klubovny „Na Pile“

90.900 Kč

7

Obec Milovice u Hořic

Revitalizace zařízení pro volnočasové aktivity dětí a 298.499 Kč
mládeže v obci

7

Město Miletín

Kompletní rekonstrukce jeviště a táhel divadla Miletín—
Sousedský dům

265.131 Kč

7

Obec Bílsko

Vybudování multifunkční místnosti v obci Bílsko u Hořic

450.000 Kč

7

HO—HO horolezecký oddíl
Hořice

Vybavení pro horolezecký oddíl

60.399 Kč

7

Aeroklub Hořice v Podkrkono- Výměna oken provozních budov hangáru Aeroklubu Hoři- 119.250 Kč
ší
ce v Podkrkonoší

7

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Materiálně—technické vybavení ČRS MO Ostroměř
OSTROMĚŘ

149.665 Kč

7

Obec Šárovcova Lhota

Zateplení prodejny smíšeného zboží

150.000 Kč

8

Město Hořice

Obnova pramene „Kalíšek“ na Dachovech

150.570 Kč

8

Ing. arch. Martin Pour

Záchrana historického objektu cihelny v Šárovcově Lhotě—kompletní obnova střešního pláště

199.800 Kč

8

Obec Žeretice

Obnova a přestěhování kulturní památky sochy Sv. Jana
Nepomuckého v Žereticích

145.800 Kč

9

Fruitstrue s.r.o.

Modernizace moštárny

107.850 Kč

10

Jaroslav Krejcar

Pořízení olepovačky hran

130.890 Kč

10

Vladislav Mikas

Briketovací lis

83.499 Kč

10

Petr Koudelka

Příslušenství a nástroje pro CNC soustruh

48.000 Kč

Jednání Valné hromady MAS Podchlumí dne 19.6.2012 v Hořicích
Dne 19.6.2012 se sešla Valná hromada MAS v restauraci Labyrint v Hořicích. Valná hromada byla usnášeníschopná, sešla se v
počtu 18 členů z celkových 33. Hlavním úkolem Valné hromady
bylo schválení vybraných projektů, které hodnotila Výběrová
komise MAS. Valná hromada jednomyslně schválila seznam
vybraných žádostí. Dále byli členové MAS informováni o připravované 5. výzvě. MAS by chtěla 5. výzvu vyhlásit již v listopadu
tohoto roku, příjem žádostí by probíhal během ledna a na jaře
by bylo možné začít s realizací projektů. O průběhu 5. výzvy budete včas informováni. Dalším bodem programu byla budoucnost MAS po roce 2013. V současné době probíhají vyjednávání
budoucích podmínek pro MAS. MAS by měly být i v následujícím programovacím období 2014—2020 finančně podpořeny,
prozatím však není jasné v jaké výši a s jakými podmínkami.
MAS budou od září tohoto roku připravovat nové strategie. Snahou Národní sítě MAS ČR a jednotlivých místních akčních skupin je pokrytí celého území ČR metodou Leader (tzn. aby území všech obcí ČR patřilo do jakékoli MAS). V současné době totiž
existují na území ČR tzv. bílá místa, tedy území obcí, která nepatří do žádné MAS. MAS Podchlumí sousedí s následujícími
„bílými místy“ - obec Sběr, Žlunice, Svatojanský Újezd a území Královédvorska. MAS již jednotlivé obce obeslala informativním
dopisem a na území Královédvorska provedla s kolegy s okolních MAS informativní schůzku. Na Valné hromadě MAS Podchlumí bylo schváleno, že se nebrání vstupu dalších obcí, pokud projeví zájem o zahrnutí území či členství v MAS Podchlumí. Dále
manažerka MAS informovala své členy o realizovaných projektech MAS. V současné době MAS realizuje 3 projekty. Dva projekty na naučné stezky (Po stopách E. Štorcha a K. Zemana a Ovocná stezka II. etapa) a jeden projekt spolupráce Venkovská tržnice III. Všechny tyto projekty by měly být dokončeny do konce roku 2012. Více informací a fotografií naleznete na našich webových stránkách www.maspodchlumi.cz.

Zrealizované projekty z 3. výzvy
Název projektu: Dětské hřiště v obci Sobčice

Název projektu: Čistící linka na zrniny

Název žadatele: Obec Sobčice

Název žadatele: Zemědělské družstvo Bašnice
(realizace Bříšťany)

Celkové výdaje projektu: 398.385 Kč
Dotace: 298.789
Kč
Realizace: jaro
2012

Název projektu: Zázemí pro děti
Název žadatele: Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí o.s., Klub KLOKÁNEK
Celkové výdaje
projektu: 110.000
Kč

Celkové výdaje projektu: 3.636.000 Kč
Dotace: 400.000
Kč
Realizace: podzim
2011

Název projektu: Hřebenová štěrbina pro odvětrání v
dojírně pro krávy a v mléčnici
Název žadatele: ZEAS Podhorní Újezd, a.s.
Celkové výdaje projektu: 106.016 Kč
Dotace: 42.406 Kč

Dotace: 99.000 Kč
Realizace: jaro 2012
Realizace: jaro
2012

Krátké zprávy
•
•
•
•

Navštivte naše webové stránky www.maspodchlumi.cz, kde naleznete aktuální akce, které se v našem regionu konají, informace o realizaci projektů MAS a mnoho dalšího.
V obci Ostroměř, u nákupního střediska, se každou středu a sobotu konají farmářské trhy.
Sdružení Podzvičinsko nechalo zpracovat studii „Po stopách pískovce Podkrkonoším“, kterou bylo
možné zpracovat díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje. Studii bude možné od začátku
srpna nalézt na webových stránkách www.podkrkonosi.eu.
Na začátku srpna proběhne hodnocení MAS v budově Ministerstva zemědělství v Praze.

RECEPT NA ZÁVĚR

Sejkory - bramboráky

1 kg syrových brambor, 200g dětské krupice, 1 vejce, 5 stroužků česneku, kmín,
půlka nadrobno nakrájené cibule (není nezbytná), sůl, sádlo

Syrové brambory oloupeme a nastrouháme, hned vmícháme krupici, vejce, česnek,
kmín, cibuli a sůl. Bramborák opékáme na pánvi. Tuk rozehřejeme a těsto roztíráme do tvaru oválků. Opékáme po obou stranách.
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