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Milí čtenáři,
připravili jsme pro Vás šesté číslo našeho elektronického zpravodaje, ve kterém Vás budeme informovat o událostech minulých
i budoucích. Zároveň bychom Vám chtěly popřát v novém roce 2012 mnoho zdraví, štěstí, lásky a úspěchů.
Tereza Peterová a Petra Václavíková
Pozvánka na Valnou hromadu MAS

Předběžné informace o 4. výzvě

Přijměte pozvání na 1. zasedání Valné hromady místní akční skupiny V pořadí již čtvrtou výzvu plánuje MAS vyhlásit na jaře roku
Podchlumí o.s. v roce 2012, které se bude konat dne 8.2.2012 od
2012 (přelom března a dubna). Celková alokace k rozdělení
17:00 v restauraci U Patřínů v Konecchlumí s tímto prograbude přes 4 mil. Kč. Příjem žádostí bude probíhat pravděpomem:
•

Zpráva o činnosti MAS v roce 2011

•

Výsledky hodnocení MAS 2011, rozpočet na rok 2012

•

Provedené střednědobé hodnocení MAS

•

Informace o 4. výzvě MAS, volba Fichí do 4. výzvy

•

Schválení úvěru od České spořitelny a.s. na předfinancování
režijních výdajů MAS

•

Projekty na naučné stezky

•

Projekty spolupráce

•

Ostatní

•

Večeře

dobně do poloviny května 2012. Poté MAS provede administrativní kontrolu žádostí a kontrolu přijatelnosti. Ty žádosti, které
projdou kladně těmito kontrolami, postupují k bodovému hodnocení výběrovou komisí, která na svém zasedání rozhodne na základě bodového hodnocení o tom, která žádost bude podpořena a která ne. Dále MAS předá projekty ke kontrole
na Regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního
fondu v Hradci Králové. Od data této registrace (červen 2012)
mohou jednotliví žadatelé realizovat své projekty. Dohodu o
poskytnutí dotace však podepíší až na přelomu listopadu a prosince 2012. Hned po podpisu této dohody mohou žadatelé podat Žádost o proplacení výdajů projektu. Žadatelé realizují projekt nejprve z vlastních zdrojů, přiznaná částka dotace jim bude
proplacena na účet až po 3 měsících od předložení všech potřebných dokladů k Žádosti o proplacení dotace.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Výsledky hodnocení MAS 2011
Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva
zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 2011. Stalo se
tak na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, podle
kterého si síť o výsledky zažádala.
Hodnocení MAS se uskutečnilo v červnu a září, a jeho dílčí výsledky zveřejnilo ministerstvo zemědělství v říjnu 2011. Na rozdíl od
předchozího hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních
skupin v jejich kancelářích, ale zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě. Komise složená
ze zástupců ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS hodnotila celkem 112 MAS.
Zaměřila se na jejich strategické dokumenty, personální zajištění,
administraci výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu
Leader, integraci a rozvoj, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit.Stejně jako v předchozím hodnocení byly MAS
rozřazeny do 4 skupin A—D dle získaného počtu bodů.
Naše MAS Podchlumí o.s. byla zařazena stejně jako v loňském roce
do skupiny A, tedy mezi nejlépe fungující MAS, které jsou vysoce
transparentní, důvěryhodné, aktivní a aktivizující území.
Děkujeme všem členům i dalším partnerům a přátelům naší místní
akční skupiny za spolupráci, podporu a pomoc, které jsou také
velkou součástí tohoto dobrého výsledku.

Opatření, která budou ve 4. výzvě vyhlášena, se dozvíme až po
Valné hromadě MAS, která se bude konat dne 8.2.2012.
Po Valné hromadě budou schválená opatření do 4. výzvy MAS
zveřejněna na internetových stránkách www.maspodchlumi.cz.
Od této chvíle budeme provádět konzultace k Vašim záměrům!
Neváhejte je s námi konzultovat včas – předejdete tak nepříjemnému zjištění, že nestihnete vyřídit nějakou z povinných
příloh projektu!

Harmonogram PRV 2012

Projekt spolupráce Venkovská tržnice III.

Představujeme Vám předběžný harmonogram příjmu žádostí o
dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro
rok 2012. Nejedná se o příjem žádostí o dotaci na MAS, ale
přímo na RO SZIF do Hradce Králové.

Již v minulém čísle našeho zpravodaje jsme Vás informovali o
novém projektu spolupráce Venkovská tržnice III. Tento projekt byl schválen k podpoře a v roce 2012 proběhne jeho realizace. Nejprve proběhne v celém našem regionu sběr informací
o podnikatelských a neziskových subjektech. Sběr proběhne
formou dotazníkového šetření. Každý subjekt se může do Venkovské tržnice III. zapojit!

JARNÍ KOLO: únor/březen 2012
I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
I.1.4 Pozemkové úpravy
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
LETNÍ KOLO: červen 2012
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění
PODZIMNÍ KOLO: říjen 2012
I.1.2 Investice do lesů
I.1.4 Pozemkové úpravy
I.3.4 Využívání poradenských služeb
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesů
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Pro získání bližších informací nás neváhejte kontaktovat!!!

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.
Sledujte naše internetové stránky www.maspodchlumi.cz, kde
budou průběžně zveřejňovány informace o tomto projektu.
Již fungující systém zrealizovaného projektu Venkovská tržnice II. naleznete na http://www.venkovskatrznice.eu/. Těšíme
se na spolupráci!

Dotace na naučné stezky schváleny
Místní akční skupina Podchlumí o. s. získala dotaci z Programu rozvoje venkova na dva nové projekty na naučné stezky. Jedná se
o pokračování Ovocné stezky Podchlumím a novou naučnou stezku s názvem „Po stopách E. Štorcha a K. Zemana“.
První etapa Ovocné stezky, vedoucí z Kamenice do Podhorního Újezdu, je již úspěšně zrealizována. Projekt zahrnoval umístění
informačních tabulí, odpočinkových míst a úpravu cesty v Konecchlumí. Druhá etapa stezky bude začínat nad obcí Podhorní
Újezd a povede do obce Ostroměř. Z této cesty je překrásný výhled na rozsáhlé ovocné sady jabloní, hrušní, třešní a broskvoní. Na
tomto úseku cesty (než vstoupíme do samotné obce Ostroměř) budou umístěny dvě informační tabule a čtyři lavičky. Stezka vede
také kolem archeologické památky - slovanského hradiště, které vzniklo v druhé polovině 9. století a které patřilo mezi jedno ze
sídel kmene Charvátů. Při sestupu do obce Ostroměř vede stezka po svažité cestě, která není chráněna proti smývání při prudších
deštích. V rámci projektu proto budou na části cesty umístěny odvodňovací žlaby a betonové žlabovky odvádějící dešťovou vodu.
Projekt "Po stopách E. Štorcha a K. Zemana" se zabývá vybudováním naučné stezky v obci Ostroměř, která se stala rodištěm českého pedagoga, spisovatele a archeologa - E. Štorcha, který proslul především svými povídkami a romány situovanými nejčastěji
do období doby kamenné a doby bronzové, a K. Zemana - filmového režiséra, výtvarníka a loutkaře. Stezka bude mít devět zastavení a bude návštěvníky seznamovat s historickými událostmi a přírodními zajímavostmi na území obce Ostroměř, jejíž osídlení
je známé už v pravěku. Projekt zahrnuje vybudování devíti zastavení, která budou vybavena mobiliářem (lavičky, stojany na kola,
odpadkové koše a informační tabule), terénní úpravy včetně výsadby zeleně, opravy plotu a podezdívky. Bude zhotovena dřevěná
socha a vydána informační brožura o naučné stezce.
Realizace projektů začne na jaře tohoto roku a na podzim bude ukončena. Věříme, že tyto projekty přispějí ke zvýšení počtu
návštěvníků území a k posílení sounáležitosti místních lidí k regionu, ve kterém žijí.

RECEPT NA ZÁVĚR

Bramboračka zahuštěná jíškou
Doba přípravy 30 minut
2 l vody, 500 g brambor, sůl, hrst sušených hub, 2 vrchovaté lžíce hladké mouky,
30 g sádla, 20 g másla, 1/2 celeru, 2 mrkve, 1 petržel, 2 stroužky česneku, majoránka, zelená nať (petržel, pažitka, libeček)
Příprava:
Brambory nakrájíme a dáme vařit do vody, osolíme a přidáme houby. Nakrájíme
mrkev, celer a petržel a osmažíme je na másle. Na pánvi si rozehřejeme sádlo,
přidáme mouku a vytvoříme jíšku. Zředíme trochou vody a přidáme spolu s
osmahnutou zeleninou, když jsou brambory skoro uvařené. Nakonec přidáme
rozetřený česnek, majoránku a nakrájenou zelenou nať.
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