about:blank

MAS PODBRDSKO, z.s. (maspodbrdsko@seznam.cz)
!!! DŮLEŽITÉ - STRATEGIE MAS PODBRDSKO
17. 10. 2015, 16:19:11
Komu: DRAHENICE, SEDLICE, HORČÁPSKO, KOZÁROVICE, TĚCHAŘOVICE, VRANOVICE, ZBENICE, VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, HLUBYNĚ,
RADĚTICE, TŘEBSKO, ZALUŽANY, TUŠOVICE, NESTRAŠOVICE, CHRÁST, NARYSOV, HUDČICE, OÚ TOCHOVICE, KOUPĚ, POČAPLY, SVOJŠICE,
MODŘOVICE

Vážení,
pracujeme na dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko (dále SCLLD). Konečně byly vydány
všechny metodické pokyny důležité pro to, abychom mohli naši SCLLD dopracovat do finální verze.
Zároveň byla Národní sítí MAS ČR zveřejněna tabulka (viz příloha - alokace), kde jsou dány finance pro všechny MAS v ČR. Jsou to
finance z Operačních programů, které budeme moci rozdělit přes MAS Podbrdsko do našeho území v následujících šesti letech. Míra
financování jednotlivých MAS byla spočítána právě dle jednotlivých metodických pokynů, zohledňuje se zde např. počet obcí na
území MAS, počet obyvatel, velikost území apod.
Dovoluji si vás všechny požádat o maximální možnou pomoc v dokončení SCLLD a to vyplněním dotazníku, který naleznete
v příloze tohoto emailu. Nenechte se, prosím, zaskočit rozsáhlostí dotazníků a prosím nepřehlédněte, že je tabulka
dotazníku rozdělena do třech listů - IROP (Integrovaný regionální operační program), PRV (Program rozvoje venkova) a OP
ZAM (Operační program zaměstnanost).
Pro dokončení SCLLD je toto dotazníkové šetření nezbytné!! Prosím šiřte dotazník dál do území MAS Podbrdsko (mezi neziskové
organizace, podnikatele, zemědělce apod.), ať se nám nashromáždí co největší a nejlepší možný obraz toho, co naše území
potřebuje a které projekty budeme pomocí MAS Podbrdsko realizovat.
Všechny projektové záměry nashromážděné v roce 2014 naleznete ZDE - http://www.maspodbrdsko.cz/spolek/strategie-2014-2020
/projektove-zamery/.
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Prosím o vrácení dotazníků max. do neděle 1.11.2015.
Zašlete dotazník zpět NEJLÉPE na email maspodbrdsko@seznam.cz
nebo jej doručte na adresu do KANCELÁŘE MAS:
MAS Podbrdsko, z. s.
Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem
Komenského 646
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Poté co nejdříve dopracujeme finální verzi SCLLD. Rozešleme SCLLD všem obcím, aby ji vzali na vědomí, a svoláme Valnou
hromadu MAS ke schválení SCLLD (Valná hromada proběhne zřejmě v prosinci 2015). Věříme, že se nám podaří podat SCLLD ke
schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v prosinci 2015 nebo nejpozději na začátku roku 2016.
SCLLD mohou podat na MMR pouze standardizované MAS - MAS Podbrdsko JE STANDARDIZOVANÁ MAS od pátku 16.10.2015!!!
:-D
V případě dotazů mne kdykoli kontaktujte.
S přátelským pozdravem
Jana Filinová
--Místní akční skupina PODBRDSKO, z.s.
IČ: 27051935
www.maspodbrdsko.cz
Sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany
Administrativní pracoviště:
Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem,
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Ředitelka kanceláře:
Ing. Gabriela Jeníčková tel.: 721 315 260
Administrativní pracovnice:
Jitka Drechslerová tel.: 720 679 797
Jana Filinová tel.: 723 435 274
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Dokumenty
alokace MAS_verze území k 14102015_final_v.xlsx
45 kB

MAS Podbrdsko_Projekty SCLLD_Progr. ramce IROP PRV OPZ.xlsx
29 kB
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