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Říjen 2011

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

Výsledky výběru projektů v rámci 3. výzvy jsou již známy...
Dne 18.7.2011 byla vyhlášena 3. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s. k předkládání žádostí o dotaci. Příjem
žádostí proběhl ve dnech 22.8.—1.9.2011. Celkem bylo přijato 23 projektů ve 4 Fichích (opatřeních). Projekty prošly
nejdříve administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, které provedly pracovnice sekretariátu MAS. Projekty,
které prošly kladně těmito kontrolami, postoupily k hodnocení sedmičlennou výběrovou komisí. Ta se sešla celkem
dvakrát a to 13.9. a 20.9.2011. Hodnotitelé bodovali všech 23 projektů, každý projekt hodnotili 3 hodnotitelé na základě předem stanovených preferenčních kritérií. Výsledkem jednání výběrové komise bylo sestavení seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. Hodnotitelé museli brát v potaz finanční alokace na jednotlivé Fiche schválené
programovým výborem MAS. Celkem bylo vybráno k podpoře 13 projektů, které si mezi sebe rozdělí částku 3.037.971
Kč.
Seznam vybraných žádostí o dotaci:
Fiche 1—Modernizace zemědělství
ZEAS Podhorní Újezd, a.s.
Stanislav Sychra
Petr Kareš
Zemědělské družstvo Bašnice

Hřebenová štěrbina pro odvětrání v dojírně pro krávy a v mléčnici
Rekonstrukce budovy čp. 12 pro hospodářská zvířata a velkoobjemová krmiva
Zlepšení a usnadnění řezu ovocných dřevin
Čistící linka na zrniny

Fiche 6—Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury
Obec Bašnice
Obec Butoves
Město Hořice

Revitalizace zeleně v obci Bašnice
Zlepšení vzhledu obce Butoves
Orientační systém města Hořice

Fiche 7—Rozvoj občanského vybavení a služeb
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub KLOKÁNEK
Zázemí pro děti
Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř
Obnova dámských toalet a umývárny s přilehlými toaletami v sokolovně
Obec Sobčice
Dětské hřiště v obci Sobčice
Město Hořice
Dětská hřiště v obcích Chlum, Březovice, Chvalina
Fiche 9—Zpracování zemědělských a potravinářských produktů
Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda
Mgr. Martina Berdychová

Balení kysaného zelí
Moštárna—nová technologie

Tento seznam byl následně schválen na jednání Valné hromady MAS, které se uskutečnilo 22.9.2011 v restauraci Staré časy v Hořicích. Výše uvedené projekty budou zaregistrovány do 7.11.2011 na RO SZIF do Hradce Králové. Od data
této registrace mohou žadatelé začít realizovat svůj projekt. V měsíci listopadu se uskuteční školení pro úspěšné žadatele, kde si povíme, jak správně realizovat projekt z Programu rozvoje venkova. Těšíme se na nové projekty, které přispějí ke zlepšení vzhledu a kvality života v našem regionu!

Ukázky zrealizovaných projektů podpořených místní akční skupinou

Obec Ostroměř

Obec Chomutice

Obnova veřejného prostranství v obci Ostroměř

Restaurování „Pomníku
padlým“ a „Pomníku Dr.
M. Tyrše“ v Chomuticích

Dotace: 443.626 Kč

Dotace: 243.000 Kč

14. kolo Programu rozvoje venkova spuštěno
Ve 14. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 4,3 mld. Kč na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podnikatelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanskou vybavenost. Dochází k výraznému
omezení rozsahu výdajů v rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Občanských vybavení a služeb.
Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 - 7. 11. 2011, 16:30 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF). Žadatelé zasílají Žádost o dotaci předem v elektronické
podobě prostřednictvím Portálu farmáře a následně vyplněnou a podepsanou Žádost o dotaci doručí osobně nebo
prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu pro příjem žádostí na příslušný RO SZIF. V opatření
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení služby došlo k výraznému omezení některých výdajů a
snížení maximálních hodnot dotací. Byla zrušena regionální kritéria a provedeny dílčí změny v centrálních kritériích.
V případě podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic bude v rámci každého regionu NUTS II vyhlášen pouze jeden
záměr, a to buď záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí nebo záměr b) vodovody, kanalizace, ČOV pro veřejnou potřebu. V rámci záměru b) byla maximální výše výdajů na projekt, ze kterých je stanovena
dotace, snížena na 30 mil. Kč. U podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby nebude nadále podporována
občanská vybavenost v oblasti sociální infrastruktury, v oblasti zdraví a v souvislosti s církevními a spolkovými aktivitami. Budou podporovány projekty zaměřené především na děti a mládež. Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, byla snížena na 10 mil. Kč.

Představujeme Vám projekt spolupráce Venkovská tržnice III.
Rádi bychom Vám představili projekt spolupráce, který jsme podali s ostatními 6 partnerskými MAS do 13. kola Programu rozvoje venkova. Tento projekt byl již doporučen k podpoře a těšíme se na jeho realizaci. Cílem projektu Venkovská tržnice III. je posilování akceschopnosti zapojených území, akceschopnost vnímáme jako lepší využívání místních zdrojů. Toho bude dosaženo prostřednictvím informačního systému Venkovské tržnice, který umožní zlepšit
informovanost obyvatel, zintenzivnit zapojování obyvatel do akcí zaměřených na lepší zhodnocování místních zdrojů,
zlepšit využití internetu pro řešení místních problémů a potřeb a prezentovat příklady dobré praxe využití internetu
pro rozvoj území. Informační systém venkovské tržnice se sestává z softwarové podoby IS obsahující katalog ziskových a neziskových subjektů, inzerci, e-shop místních producentů, anketní aplikaci atd. Systém obsahuje dále síť konzultačních míst, informačních vitrín a tištěných katalogů.
Krátké zprávy
+ podané projekty na naučné stezky „Ovocná stezka Podchlumím - II. etapa“ a „Po stopách E. Štorcha a K. Zemana“ prochází
bodovým hodnocením SZIF. To, jestli budou žádosti schváleny, se dozvíme pravděpodobně na konci října 2011.
+ dne 2.9.2011 naše MAS prezentovala svou činnost v Praze v budově MZe v rámci Hodnocení MAS, výsledky ještě nejsou známy.
+ MAS se zúčastnila 2 významných prezentačních akcí: Země živitelky v Českých Budějovicích ve dnech 25.—30.8.2011 a Královéhradeckých Dožínek v Šimkových sadech v Hradci Králové 17.9.2011.

RECEPT NA ZÁVĚR
Doba přípravy 30 minut
2 hrsti sušených hub, sůl, špetka kmínu, 4 brambory, 100 ml smetany ke šlehání, 2 lžíce hladké mouky, 100 ml podmáslí, kopr podle chuti, 1 vejce, ocet na
dochucení (nemusí být)
Houby přelijeme přibližně litrem vody a osolíme. Chvíli povaříme a pak přisypeme kmín a nakrájené brambory. Vaříme asi čtvrt hodiny, dokud nejsou skoro
měkké. Ve smetaně ke šlehání rozkvedláme mouku, vlijeme do polévky
a povaříme. Přidáme podmáslí, prohřejeme a ochutíme koprem. Rozklepneme
do polévky vejce a rychle ho rozmícháme. Dochutíme solí a případně octem.
Zpravodaj Podchlumí o.s., říjen 2011, č. 4/2011, kontaktní osoba: Ing. Tereza Peterová, 777 854 526, www.maspodchlumi.cz

