MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODCHLUMÍ O.S.

Zpravodaj

Číslo vydání 04/2012

Říjen 2012

Milí čtenáři,
představujeme Vám poslední zpravodaj místní akční skupiny Podchlumí o.s. v roce 2012, ve kterém se můžete dozvědět aktuální informace o dění v místní akční skupině i celém regionu.

Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt® má 8 nových držitelů
V Podkrkonoší byly oceněny další typické produkty - ovoce, med, mošty, česnek, pečivo, pramenitá voda a výrobky z
pískovce.
Na Slavnostech holovouských malináčů byly slavnostně předány certifikáty značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. Značku nově získali:
* Fruitstrue s.r.o. – Skutečný mošt z Podkrkonoší
* Ing. Jan Kučera – Včelí med z Konecchlumí, Jablka z Konecchlumí
* Bc. Daniela Tučková – Ostroměřský česnek
* Kamenolom Javorka, s.r.o. – Bělohradský pískovec
* Pod Zvičinou s.r.o. – Pramenitá voda ze studně Mariánské v Lázních pod Zvičinou
* Švamberk, spol. s r.o. – Ručně vyráběné produkty pekárny Švamberk
* Zemědělské družstvo Bašnice – Bašnická jablka
Součástí této akce byl řemeslný jarmark, na kterém si návštěvníci mohli zakoupit ty pravé výrobky a produkty z Podkrkonoší. Certifikační komise potvrdila i obnovu 7 certifikátů, jimž skončilo dvouleté období platnosti. Certifikát byl
prodloužen: firmě Pravé hořické trubičky s.r.o., ZD Podchlumí Dobrá Voda, panu Petrovi Karešovi z Ostroměře, Ing.
Jaromíru Musilovi a Stanislavu Ryglovi z Milovic u Hořic.
Veškeré informace o novinkách místní akční skupiny Podchlumí o.s. naleznete na www.maspodchlumi.cz

Předběžné informace o 5. výzvě
Vyhlášení páté a pravděpodobně poslední výzvy v programovacím období 2007—2013 je plánováno na začátek ledna
2013, příjem žádostí o dotaci bude probíhat na přelomu ledna a února 2013, výběr žádostí bude znám do konce února
2013. Realizace úspěšných projektových záměrů bude možná od března 2013. Na která opatření bude možné žádat se
dozvíte až po valné hromadě MAS, která proběhne v prosinci tohoto roku. Předpokládáme však, že budou vyhlášena
všechna opatření (Fiche), abychom co nejlépe naplnili náš strategický plán na období 2007—2013. Aktuální informace o 5. výzvě sledujte na našich internetových stránkách www.maspodchlumi.cz.

Nová strategie Podchlumí
Místní akční skupina Podchlumí se již v současné době připravuje na nové programovací období 2014 – 2020. Pro
získání finanční podpory i v tomto období je nutné vypracovat novou integrovanou strategii území. V novém programovacím období bude metoda LEADER nazývána jako komunitně vedený místní rozvoj. To znamená, že podněty k
rozvoji regionu musí vycházet od místních obyvatel. Tímto Vás žádáme o vyplnění dotazníku, díky kterému získáme
Vaše cenné názory a náměty. Dotazník získáte v kanceláři MAS nebo na našich internetových stránkách
www.maspodchlumi.cz. Na počátku roku 2013 budou uspořádána veřejná projednání záměrů začleněných do strategie, o podrobnostech se dozvíte v příštím zpravodaji. Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a Vaši snahu podílet se
na tvorbě nové strategie.
Dobrá strategie je prvním krůčkem k úspěchu!

Výsledky hodnocení místních akčních skupin
Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných
prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. V roce 2010 a v roce 2011 patřila naše MAS do skupiny A, v roce 2012 se zařadila do skupiny B. Naše
MAS je stále vnímána jako dobře fungující MAS s prokazatelnou nadstavbou metody LEADER. Chtěli bychom tímto
poděkovat všem členům, partnerům a žadatelům za vynikající spolupráci a podporu!

Předběžný harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova na rok 2013
V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. Ministerstvo zemědělství již připravilo opatření, která budou s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce
spuštěna. Upozorňujeme žadatele, že se jedná pouze o předběžný harmonogram, který bude teprve schvalován Monitorovacím výborem Programu rozvoje venkova, a proto v něm může dojít k dílčím změnám.
18. kolo:
6.2. – 12.2.2013:
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění
6.3. – 12.3.2013
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště
I.1.3.2 Inovace v potravinářství

19. kolo:
5.6. – 11.6.2013:
I.1.3.1 Potravináři – pokud bude větší zůstatek
I.1.4 Pozemkové úpravy – pokud bude větší zůstatek
I.3.4 Využívání poradenských služeb

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesů

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Zrealizované projekty z 3. výzvy
Název projektu: Dětské hřiště v obci Sobčice

Název projektu: Revitalizace zeleně v obci Bašnice

Název žadatele: Obec Sobčice

Název žadatele: Obec Bašnice

Celkové výdaje projektu: 398.385 Kč

Celkové výdaje projektu: 165.200 Kč

Dotace: 298.789
Kč

Dotace: 126.900 Kč

Realizace: jaro
2012

Realizace: léto 2012

Název projektu:
Název projektu: Dětská hřiště v obcích Chlum, BřeRekonstrukce budovy čp. 12 pro hospodářská zvířata zovice , Chvalina
a velkoobjemová krmiva
Název žadatele: Město Hořice
Název žadatele: Stanislav Sychra
Celkové výdaje projektu: 507.909 Kč
Celkové výdaje projektu: 811.843 Kč
Dotace: 347.070 Kč
Dotace: 338.268 Kč

Realizace: léto 2012

Realizace: léto 2012

Krátké zprávy
•
•
•

MAS Podchlumí realizuje v současnosti dva projekty na naučné stezky. Po stopách E. Štorcha a K.
Zemana a Ovocnou stezku Podchlumím II. etapa. Ukončení realizace projektů je plánováno na jaro
příštího roku.
MAS realizuje v současné době projekt spolupráce Dědictví našich předků s MAS Společná Cidlina,
MAS Hradecký venkov a MAS Zálabí.
MAS podala žádost na další projekt spolupráce s výše zmíněnými MAS s názvem Komunitní venkov.
Z projektu budou vybaveny prostory pro pořádání kurzů a seminářů pro veřejnost.

RECEPT NA ZÁVĚR

Salát z kysaného zelí s jablky, mrkví a cibulí
Doba přípravy 20 minut
250 g kysaného zelí, 4 jablka, 2 větší mrkve, 1 cibule, sůl, cukr, ocet

Zelí nakrájíme na malé kousky, ale nálev z něho nevyléváme, a dáme do misky.
Přidáme oloupaná, nahrubo nastrouhaná jablka, pečlivě očištěnou a jemně nastrouhanou mrkev i oloupanou a nadrobno nakrájenou cibuli, vše promícháme a
teprve potom podle chuti a potřeby doplňujeme octem, solí, případně cukrem.
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