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Milí čtenáři,
připravili jsme pro Vás druhé číslo našeho elektronického zpravodaje, ve kterém Vás budeme informovat o událostech minulých i budoucích. Zároveň bychom Vám chtěly popřát v novém roce 2011 mnoho zdraví, štěstí, lásky a úspěchů.
Tereza Peterová a Petra Václavíková
Pozvánka na Valnou hromadu MAS

Informace o 3. výzvě

Přijměte pozvání na 1. zasedání Valné hromady místní akční skupiny Podchlumí o.s. v roce 2011, které se bude konat dne 3.2.2011 od
16:00 na OÚ v Ostroměři s tímto programem:
•
•

•
•
•

•
•
•

V pořadí již třetí výzvu plánuje MAS vyhlásit na jaře roku 2011
(přelom března a dubna). Celková alokace k rozdělení bude
cca. 3,000,000 Kč. Příjem žádostí bude probíhat pravděpodobZpráva o činnosti MAS v roce 2010
ně do 20. května 2011. Poté MAS provede administrativní kontrolu žádostí a kontrolu přijatelnosti. Ty žádosti, které projdou
Volba členů rozhodovacích orgánů MAS (předseda, rada
kladně těmito kontrolami postupují k bodovému hodnocení
MAS, programový výbor, výběrová komise, monitorovací
výbor, kontrolní komise
výběrovou komisí, která na svém zasedání rozhodne na základě
bodového hodnocení o tom, která žádost bude podpořena a
Informace o 3. výzvě MAS, volba Fichí do 3. výzvy
která ne. Dále MAS předá projekty ke kontrole na Regionální
Aktualizace SPL – přidávání nových Fichí
odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu v Hradci
Králové. Od data této registrace (červen 2011) mohou jednotliSchválení úvěru od České spořitelny a.s. na předfinancování
ví
žadatelé realizovat své projekty. Dohodu o poskytnutí dotace
režijních výdajů MAS
však podepíší až na přelomu listopadu a prosince 2011. Hned
Rozpočet na rok 2011
po podpisu této dohody mohou žadatelé podat Žádost o proplacení výdajů projektu. Žadatelé realizují projekt nejprve
Aktualizace členské základny
z vlastních zdrojů, přiznaná částka dotace jim bude proplacena
Informace o změnách v pravidlech (rozšíření možností čer- na účet až po 3 měsících od předložení všech potřebných doklapání)
dů k Žádosti o proplacení dotace.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Opatření, která budou ve 3. výzvě vyhlášena, se dozvíme až po
Nově certifikované výrobky značkou PODKRKONOŠÍ Valné hromadě MAS, která se bude konat dne 3.2.2011.
regionální produkt ®
Po Valné hromadě budou schválená opatření do 3. výzvy MAS
Dne 2.10.2010 na Slavnostech holovouských malináčů byly
zveřejněna na internetových stránkách www.podchlumi.cz/
slavnostně předány certifikáty novým i prodlužujícím držite- mas. Od této chvíle budeme provádět konzultace k Vašim záměrům! Neváhejte je s námi konzultovat včas – předejdete tak
lům značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt.
nepříjemnému zjištění, že nestihnete vyřídit nějakou
Prodlužující žadatelé:
z povinných příloh projektu!
1. Pravé hořické trubičky s.r.o., Hořické trubičky
2. ZD Podchlumí Dobrá Voda, Dobrovodské kysané zelí bílé a
červené
3. Petr Kareš, Ovoce - jablka
Nově certifikovaní žadatelé:
1. Helena Soprová, med medovicový
2. Ing. Jaromír Musil, syrové čerstvé mléko
3. Petr Kareš, ovoce - švestky, hrušky
4. Stanislav Rygl - Kovovýroba, kovářské výrobky
5. Mgr. Martina Berdychová, domácí mošt
6. Tomáš Soukup, gerbery
V současnosti máme tedy celkem 14 certifikovaných výrobců
(5 bude prodlužovat certifikát příští rok). V prosinci 2010
jsme vydali nové noviny "Doma v Podkrkonoší" a katalog výrobců. Jsou k dostání v informačních centrech regionu, v sídle
MAS i u samotných výrobců.

Změny v pravidlech
Od Nového roku platí nová pravidla pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (pravidla obsahující všechna opatření Programu rozvoje venkova, na základě kterých žadatelé čerpají finanční prostředky přes místní akční skupinu). Uvádíme
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Krátké zprávy
+ Nově nás najdete v 1. patře budovy obecního úřadu v Holovousích (nová přístavba).
+ MAS dokončila ve spolupráci se sdružením Podzvičinsko projekt Ovocná stezka Podchlumím - I. etapa, vedoucí z Kamenice
do Podhorního Újezdu. Byla zpevněna cesta v Konecchlumí, trasa byla vybavena mobiliářem a informačními tabulemi.
+ MAS podala žádost o dotaci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Rozvoj partnerství ZŠ
v Podchlumí – Školy bez hranic.
+ Ke svému konci se blíží projekt spolupráce „Venkovské tradice v krajině“, ze kterého bylo pořízeno vybavení pro kulturní a
spolkové akce (pódium, stánky, informační tabule). Dalším výstupem projektu je kuchařka tradičních receptů, která bude již
brzy zdarma k dostání. Ve zpravodaji Vám budeme představovat jednotlivé recepty.
+ MAS podala opět žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje, dotačního titulu 5 na podporu značení PODKRKONOŠÍ
regionální produkt ® ve výši 180.000 Kč. Z tohoto projektu plánuje uspořádat vzdělávací seminář, vytvořit propagační bannery pro výrobce a vydat další číslo novin „Doma v Podkrkonoší“.
+ MAS bude žádat v únoru o grant na podporu místních akčních skupin od Královéhradeckého kraje na úhradu režijních výdajů MAS.

RECEPT NA ZÁVĚR

Kyselo
Doba přípravy 30 minut
200g chlebového kvasu, 50 g másla, 10 g sušených hub (mohou být i čerstvé –
100 g), 1 cibule, 4 vejce, 100 ml smetany, 500 g brambor, sůl, kmín
Chlebový kvas zalijeme vlažnou vodou, rozšleháme, osolíme, přidáme kmín a vývar z namočených hub, které rozsekané současně přidáme. Takto připravené kyselo necháme zvolna asi půl hodiny vařit. Nakonec přidáme drobně krájenou a na
másle osmaženou cibulku a osmažená, ne příliš hustě umíchaná vejce. Vše zamícháme, přidáme smetanu a dochutíme. Do hotové polévky při servírování přidáme ve slupce uvařené, oloupané a rozkrájené brambory.
Zpravodaj Podchlumí o.s., leden 2011, č. 1/2011, kontaktní osoba: Ing. Tereza Peterová, 777 854 526, www.podchlumi.cz/mas

