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Zpravodaj

Číslo vydání 03/2011

Červenec 2011

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

Třetí výzva vyhlášena
Dne 18.7.2011 byla vyhlášena 3. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s. k předkládání žádostí o dotaci. Příjem
žádostí proběhne od 22. 8. 2011 do 1. 9. 2011. Formulář žádosti o dotaci si může každý stáhnout na našich webových
stránkách. Novinkou je, že v době registrace na MAS se nese žádost na datovém nosiči a je vytištěna a podepsána až
v kanceláři MAS oprávněným zástupcem. Povinné a popř. nepovinné přílohy se podávají v tištěné podobě. Výsledky
hodnocení výběrové komise by měly být známy do konce září 2011. Vybrané projekty budou moci žadatelé realizovat
od října 2011 (maximální doba realizace projektu je 24 měsíců). Celková alokace na tuto výzvu je
3.049.402 Kč. Alokace na jednotlivé Fiche schvaluje Programový výbor a mohou být měněny v případě neobdržení
dostatečného množství projektů v jednotlivých Fichích.
Vyhlašované Fiche:
F1 – Modernizace zemědělství, alokace 800.000 Kč
F6 – Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury, alokace 400.000 Kč
F7 – Rozvoj občanského vybavení a služeb, alokace 1.100.000 Kč
F9 – Zpracování zemědělských a potravinářských produktů, 739.402 Kč
Více informací naleznete na našich nových webových stránkách www.maspodchlumi.cz. Těšíme se na Vaše záměry,
které zase obohatí a zkrášlí náš region.
Neváhejte s námi svoje záměry konzultovat, rádi Vám pomůžeme i s psaním projektu. Konzultace si předem domluvte na tel. čísle 777 854 526.
Školení pro žadatele: V důsledku změn v průběhu administrace žádosti a nových formulářů žádosti o dotaci nabízíme možnost zúčastnit se školení v následujících termínech:
Školení pro Fichi 1 a 9 ve středu 27.7.2011 od 15:30 v knihovně obecního úřadu v Holovousích
Školení pro Fichi 6 a 7 ve čtvrtek 28.7.2011 od 15:30 v knihovně obecního úřadu v Holovousích
Pokud se školení nemůžete zúčastnit, poskytneme Vám osobní konzultaci, neváhejte nás kontaktovat!

Nová webová prezentace MAS
Místní akční skupina Podchlumí o.s. pro Vás připravila ve spolupráci s
firmou 2123 design s.r.o. nové webové stránky na nové adrese
www.maspodchlumi.cz . Doufáme, že se Vám naše nové webové stránky
budou líbit, přispějí k lepší komunikaci mezi Vámi a námi a budou Vám
poskytovat kvalitní přehled o našich novinkách a aktivitách.

Ukázky realizovaných projektů podpořených místní akční skupinou

Obec Dobrá Voda u Hořic

Obec Třtěnice

Obnova chodníků u ZŠ a
MŠ v Dobré Vodě u Hořic

Revitalizace návsi v obci Třtěnice
Dotace: 239.819 Kč

Dotace: 344.018 Kč

Zemědělské družstvo
Podchlumí DV

Město Vysoké Veselí
Úprava veřejného prostranství

Rekonstrukce haly pro
obiloviny

„Tržiště“ – ulice

Dotace 280.000 Kč

Zahraničních
hrdinů Vysoké Veselí
Dotace: 351.084 Kč
Žádosti na naučné stezky podány

Dne 22.6.2011 podala MAS Podchlumí 2 žádosti o dotaci do opatření III.1.3. a) Programu rozvoje venkova ČR na dvě
naučné stezky. Prvním projektem je druhá etapa Ovocné stezky, jejíž první etapu vedoucí z Kamenice do Podhorního
Újezdu dokončila MAS na počátku roku 2011. Druhá etapa navazuje nad obcí Podhorní Újezd a končí v Ostroměři.
Budou vytvořeny informační tabule, které nás budou informovat o tradici pěstování ovocných odrůd v Podchlumí,
vytvořena budou i odpočinková místa, na části trasy bude vybudováno odvodňovací zařízení.
Druhým projektem je naučná stezka s názvem Po stopách E.Štorcha a K.Zemana, která nás provede po obci Ostroměř, po místech spjatých s těmito slavnými rodáky obce. Vytvořeno bude 9 zastavení s informacemi, u muzea E. Štorcha bude umístěna dřevěná socha mamuta a mnoho dalšího.
V případě vybrání těchto projektů k podpoře začne jejich realizace na jaře příštího roku. Doufáme, že nám bude přát
štěstí a že projekty budeme moci zrealizovat a přispět tím k rozvoji našeho regionu!
Krátké zprávy
+ na našich nových webových stránkách naleznete kulturní, společenské či sportovní akce, které se konají na našem území.
+ MAS aktualizovala svůj Strategický plán Leader i Fiche, byly přidány dvě nové Fiche. Rozšiřují se tedy možnosti čerpání dotací
pro žadatele.
+ MAS vydala v rámci projektu spolupráce Venkovské tradice v krajině a ve spolupráci s MAS NAD ORLICÍ a MAS Strážnicko
Kuchařku české a moravské vesnice, kterou můžete bezplatně získat u nás v kanceláři či na informačních centrech v regionu.
+ MAS podala ve spolupráci s jinými MAS 2 žádosti na projekty spolupráce „Venkovská tržnice III.“ a „Dědictví našich předků“.

RECEPT NA ZÁVĚR
Jáhelník se švestkami
1 l mléka, 250 g jáhel, 1/2 lžičky soli, 120 g cukru, 2 vejce, citronová kůra,
30 g cukru, 250 g sušených švestek, tuk na vymazání
Jáhly třikrát polijeme horkou vodou a vsypeme do studeného mléka. Postavíme na plamen, přidáme trochu soli a svaříme na kaši. Do hotové kaše zamícháme cukr, strouhanou citronovou kůru, tuk, žloutky a z bílků pevný
sníh. Nakonec vmícháme sušené, v teplé vodě máčené švestky. Pekáček vymažeme tukem a vyplníme směsí. Pečeme v dobře vyhřáté troubě 3/4 hodiny.
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