MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODCHLUMÍ O.S.
Číslo vydání 02/2011

Zpravodaj

Duben 2011

Milí čtenáři,
představujeme Vám již druhý zpravodaj místní akční skupiny Podchlumí o.s., ve kterém se můžete dozvědět aktuální informace
o dění v místní akční skupině i celém regionu.
Odklad vyhlášení 3. výzvy
3. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s., jejíž vyhlášení
bylo avizováno na přelom března a dubna 2011, bude muset
být z důvodu současně prováděné aktualizace pravidel, Fichí i
celé SPL MAS odloženo. 3. výzva bude tedy vyhlášena během
června 2011, příjem žádostí proběhne na počátku září
2011 a vybrané projekty budou moci žadatelé realizovat
od října 2011 (maximální doba realizace projektu je
24 měsíců). Harmonogram bude upřesňován na našich
webových stránkách.

Výzva k podávání žádostí o značku pro podkrkonošské produkty a výrobky

Místní akční skupina Podchlumí o.s. ve spolupráci s turistickou
oblastí Podzvičinsko vyhlásila dne 1.3.2011 IV. kolo příjmu
žádostí o certifikaci místních výrobků a produktů pod značkou
„PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®“.
Lze certifikovat řemeslné výrobky (keramika, dřevěné hračky,
šperky apod.), potravinářské, zemědělské a přírodní produkty
(pískovec, ovoce a zelenina, pivo, uzeniny, pečivo, atd.).
Touto značkou se mohou pyšnit: Pravé hořické tubičky, s.r.o.,
Dobrovodské kysané zelí červené a bílé, ovoce – jablka, hrušky
Vyhlašované Fiche se nemění, vyhlásíme tyto 4 Fiche:
a švestky pana Petra Kareše z Ostroměře, Chutný preclík od
firmy Josef Rýdl, s.r.o., Královédvorské pivo TAMBOR, keraF1 – Modernizace zemědělství
mika Hořice pana Vladimíra Kulhánka, ručně opracované kaF6 – Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury
menické výrobky z hořického pískovce firmy Kámen Ostroměř
F7 – Rozvoj občanského vybavení a služeb
F9 – Zpracování zemědělských a potravinářských produktů
s.r.o., bio jablka Ing. Bedřicha Plíška, gerbery Tomáše Soukupa
z Chodovic, domácí mošt Mgr. Martiny Berdychové z HoloOmlouváme se za vzniklé komplikace, doufáme, že prodlouževous, dále kovářské výrobky firmy Stanislav Rygl – kovovýroba
ní lhůty pro přípravu projektů bude pro Vás spíše pozitivní
z Milovic u Hořic, med medovicový Heleny Soprové ze Zábřezí
zprávou.
a syrové čerstvé mléko Ing. Jaromíra Musila z Holovous.
Zájemci mohou získat informace na webu www.regionalniNadále Vám nabízíme možnost konzultací Vašich projektoznacky.cz nebo na e-mailu mas@podchlumi.cz či na tel. čísle
vých záměrů.
724 164 673. Uzávěrka žádostí je 31.5.2011!!!
Ukázky realizovaných projektů podpořených místní akční skupinou
Obec Milovice u Hořic

Obec Volanice

Rekonstrukce parkových cest

Dětské zázemí

na návsi v obci Milovice u Hořic

Dotace 216.846

Dotace 277.425

AGRO Chomutice a.s.

Obec Ostroměř

Boudy pro telata

Restaurování „Kamenného

Dotace 122.400

kříže na hřbitově“
a „Božích Muk“ v obci Ostroměř
Dotace 256.500

Informace z Programu rozvoje venkova
Rádi bychom Vám představili opatření, která budou vyhlášena v červnovém 13. kole pro předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova. Příjem proběhne během června 2011 a bude ukončen 20.6.2011. Žádosti se podávají na Regionální odbor SZIF
(Státní zemědělský intervenční fond) v Hradci Králové.
Vyhlašovaná opatření:
Osa I.
- opatření Modernizace zemědělských podniků je zaměřeno na investice do zemědělských staveb a technologií
- opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům je zaměřeno na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků zpracovávajících zemědělské produkty
- opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost v rámci osy I a II (zaměřeno na zemědělství, zpracování zem. produktů, zavádění nových výrob, ochrana životního prostředí a další)
Osa II.
- opatření Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesa je zaměřeno na snížení rozsahu škod způsobených přírodními kalamitami a na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa s bezpečnosti jeho návštěvníků
Osa III.
- opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy je zaměřeno na rozšíření aktivit zemědělských subjektů do nezemědělských činností
- opatření Podpora cestovního ruchu je zaměřeno na tvorbu pěších tras, hippostezek, stavbu rozhleden a na výstavbu nových
malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, plus půjčoven sportovního vybavení.
Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat! Místní akční skupina Vám nabízí konzultace a pomoc při zpracování
těchto žádostí, jsme tu pro Vás každý den! Kontakt: 777 854 526, mas@podchlumi.cz, sídlo: Holovousy 39.
Ovocná stezka Podchlumím - I. etapa
V únoru jsme dokončili projekt Ovocná stezka Podchlumím - I. etapa. Jedná se
o naučnou stezku vedoucí z Kamenice přes Konecchlumí do Podhorního Újezdu
a Vojic. Na trase potkáte odpočinková místa s informačními tabulemi. Projekt
byl již zkontrolován poskytovateli dotace a dotace byla proplacena. Velký dík za
spolupráci při realizaci projektu patří sdružení Podzvičinsko, firmě EKOSTAV,
obci Konecchlumí a Podhorní Újezd a Vojice.

Krátké zprávy
+ MAS pro Vás připravuje nové webové stránky, spuštěny by měly být v květnu tohoto roku.
+ MAS nabízí k zapůjčení následující vybavení: pódium 8x6 m se zastřešením a parketem, mobilní informační tabule a jarmareční stánky. Kalendář půjčování techniky naleznete na našich webových stránkách.
+ Přijměte pozvání na již tradiční akci Otevírání turistické sezony na Zvičině spojené s Během na Zvičinu. Tato akce se bud
konat dne 7.5.2011. Více informací na www.podzvicinsko.cz.

RECEPT NA ZÁVĚR
Škubánky - kucmoch
Doba přípravy 40 minut
1 kg brambor, 200 g hrubé mouky, 80 g sádla (nebo oleje či másla), 30 g máku,
30 g moučkového cukru, sůl
Oloupané a nakrájené brambory uvaříme v minimálně osolené vodě ne zcela do
měkka. Po uvaření z nich slijeme vodu do nějaké nádoby, zasypeme je moukou,
uděláme vařečkou několik děr až ke dnu, nalijeme trochu slité vody (tak do polovic
brambor) a na teplé plotně je necháme pod pokličkou přibližně deset minut. Pak
přebytečnou vodu slijeme, brambory s moukou pečlivě rozmačkáme a rozmícháme
tak, aby těsto na škubánky bylo hladké a tuhé. Z tohoto těsta pak lžící namočenou
v rozpuštěném sádle vykrajujeme škubánky, dáváme na mísu, omastíme a posypeme mákem a moučkovým cukrem.
Zpravodaj Podchlumí o.s., duben 2011, č. 2/2011, kontaktní osoba: Ing. Tereza Peterová, 777 854 526, www.podchlumi.cz/mas

