Vážení členové MAS Podbrdsko,
Právě jsme pro Vás vydali první číslo Informačního občasníku. Na jeho stránkách vás budeme
informovat o aktivitách MAS Podbrdsko.
Budeme rádi za každou Vaší připomínku a nápad k práci MAS Podbrdsko. Upřednostňujeme
elektronickou komunikaci na e-mailu maspodbrdsko@seznam.cz.
Na webových stránkách www.maspodbrdsko.cz jsou pro vás připraveny vždy aktuální informace.

Uvnitř najdete:
KDO JSME

BALÓNKOVÝ REJ

KOMUNITNÍ PROJEDNÁVÁNÍ

strana 2

strana 5

strana 6

Historie a současnost MAS Podbrdsko, o.s.
Občanské sdružení Podbrdsko vzniklo 14. 12. 2006.
Sdružení se podařilo zařadit mezi subjekty, kterým bylo
umožněno realizovat „národní program LEADER“,
administrovaný Ministerstvem zemědělství ČR pod názvem
LEADER ČR. Z finančních prostředků alokovaných
(vyčleněných)
do tohoto
programu
bylo
v regionu
administrováno a proplaceno pět projektů realizovaných
žadateli z řad soukromého i veřejného sektoru.
Struktura pro činnost MAS na platformě sdružení vznikla a v
roce 2007 byl zpracován Strategický plán Leader (SPL), jež
je povinný programový rámec, který by v případě jeho
schválení Ministerstvem zemědělství ČR umožnil MAS plnit
její hlavní funkci, a to realizovat svoji strategii a rozhodovat
o poskytnutí finanční podpory projektům předkládaným
jednotlivými místními aktéry. Bohužel, MAS Podbrdsko
k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova 2007 –
2013 (PRV) vybrána nebyla a tudíž ani nezískala finanční
prostředky na naplnění rozvojové strategie. I přesto,
že MAS mohla v rámci PRV realizovat tzv. projekty
spolupráce s dalšími místními akčními skupinami, její
činnost se zastavila a až do roku 2012 sdružení nevyvíjelo
žádnou činnost a existovalo pouze formálně.
Pokus o oživení činnosti sdružení a MAS Podbrdsko začal
11. února 2013 podáním žádosti o dotaci na realizaci
projektu „Podpora území Podbrdska“. Podpora je
poskytována v rámci PRV a je určena začínajícím či
„spícím“ MAS. Jejím cílem je „získávání dovedností,
animace a provádění“, což přeloženo do normální řeči
znamená, že příjemci podpory by se díky ní měli naučit „být
místní akční skupinou“. V červenci 2013 sdružení obdrželo
příslib dotace ve výši 500 000 Kč. Tato podpora je určena
na zpracování
strategického
dokumentu
(odborně
analytické a strategické části Integrované strategie území),
podle níž by se území MAS Podbrdsko mělo rozvíjet
v nadcházejícím programovacím období EU 2014 - 2020. Z
prostředků této dotace byly v roce 2013 podpořeny dvě
akce pro širokou veřejnost – Oslavy 110. výročí založení
SDH Hlubyně spojené se setkáním místních rodáků
a Rožmitálský jarmark s oslavou příjezdu královny Johanky
z Rožmitálu. Díky této dotaci byly zpuštěny nové webové
stránky sdružení www.maspodbrdsko.cz. Poslední a velmi
důležitou aktivitou MAS, která bude financována z této
dotace, je vyhlášení tzv. tréninkové výzvy k předkládání
projektů zaměřených na přímou finanční podporu akcí
pořádaných místními aktéry na území MAS Podbrdsko.
Tato výzva byla vyhlášena 1. 12. 2013. Více o výzvě uvnitř
listu.

Dalším významným krokem v obnově činnosti sdružení byla
jeho Valná hromada, která proběhla 24. 4. 2013 v Chrástu.
Na této Valné hromadě byly zvoleny nové orgány sdružení,
které okamžitě zahájily činnost zaměřenou na proměnu
nečinného sdružení ve skutečně fungující MAS plnící cíle,
které si stanovila. Tato etapa vývoje MAS vyvrcholila další
Valnou hromadou, které se konala 30. 10. 2013 opět
v Chrástu. Zde byla schválena další opatření, která zajistí
normální fungování sdružení. Byly přijaty nové stanovy,
které mimo jiné zakotvují územní princip působnosti
sdružení a jeho organizační strukturu podřizují jeho
jedinému předmětu činnosti – činnosti MAS Podbrdsko.
Vyloučeni též byli členové, kteří svou nečinností
dlouhodobě paralyzovali celé sdružení. Zájmové území
MAS bylo jasně definováno a zmenšeno, takže MAS
Podbrdsko nyní působí na přirozeném území Březnicka,
Rožmitálska a Milínska.
V současné době se MAS Podbrdsko zabývá realizací
projektu „Podpora území Podbrdska“ a také přípravou
podání žádosti o STANDARDIZACI MÍSTNÍ AKČNÍ
SKUPINY V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020, která
se bude podávat v dubnu 2014. Sdružení vytváří novou
Integrovanou strategii rozvoje území (ISRÚ) s novými
prioritami jeho rozvoje. Tyto priority byly definovány v rámci
komunikace s obyvateli regionu, zdejšími podnikateli,
zástupci spolků a obcí. Veřejné projednávání se uskutečnilo
v Milíně 14.1, v Rožmitále 15.1 a v Březnici 16. 1. 2014.
Plánujeme
uspořádání
ještě
jednoho
veřejného
projednávání, kde již budeme konzultovat s veřejností
priority,
které
vzešly
z prvních
projednávání
a
dotazníkového šetření. Sběr informací pro sestavení priorit
pro období 2014-2020 neustále probíhá prostřednictvím
dotazníků. Dotazník je možné vyplnit ZDE.
MAS Podbrdsko 22. 1. 2014 podala žádost o finanční
podporu Ministerstvu místního rozvoje z Operačního
programu Technická pomoc. Z tohoto operačního
programu by bylo možné zpracovat koncepční dokument
„Komunitně vedená strategie místního rozvoje pro území
MAS Podbrdsko na období 2014-2020“, který je potřeba
mít zpracovaný pro novou certifikaci místních akční skupiny
na období 2015-2021.

Valná hromada 30. 10. 2013.

Valná hromada MAS Podbrdsko 30.10.201

Tréninková výzva byla vyhlášena 1. 12. 2013
MAS Podbrdsko vyhlásilo Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností,
animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR. Cílem výzvy byla podpora jednorázových propagačních akcí na území
MAS Podbrdsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní prostředí. Maximální výše podpory na propagační akci byla 15 000,Kč/ 1 projekt.
Příjem žádostí o podporu byl od 7.1 do 14. 1. 2014. Do Tréninkové výzvy se přihlásilo 11 žadatelů s projekty za 155 984 Kč.
Dne 30. 1. 2014 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Rožmitále p.Tř. sešla Výběrová komise, aby posoudila a bodově
ohodnotila projekty, které byly podány do vyhlášené Tréninkové výzvy v rámci opatření III. 4.1 Programu rozvoje venkova.
Výběr výběrové komise odsouhlasila správní rada dne 3. 2. 2014.
Harmonogram Tréninkové výzvy
Průběh výzvy

Termín

Vyhlášení výzvy MAS

1. 12. 2013 - 6. 1. 2014

Příjem žádostí o podporu

7. 1. - 14. 1. 2014

Administrativní kontrola projektů

15. 1. - 21. 1. 2014

Veřejná prezentace projektů

nekoná se

Zasedání Výběrové komise MAS

30. 1. 2014

Schválení projektů Správní radou

3. 2. 2014

Realizace projektů

6. 2. 2014 - 1. 6. 2014

Nejzazší termín proplacení žádosti
o úhradu nákladů ze strany MAS

30. 6. 2014

První akce z Tréninkové výzvy již proběhla
V sobotu 8. 2. 2014 odpoledne se konala první akce, která byla spolufinancována z Tréninkové výzvy MAS Podbrdsko. Akci
pořádalo Mateřské centrum Pampeliška Březnice. Na Balónkovém maškarním reji nechyběli soutěže pro děti, nezbytný
balónkář i možnost řádně si zatančit v úžasných maskách.

Balónkový maškarní rej 8. 2. 2014.
Ma

Projekty vybrané ke spolufinancování z tréninkové výzvy v rámci opatření III. 4.1
vyhlášené MAS Podbrdsko
Název žadatele

Název projektu

Částka

Sbor dobrovolných
hasičů Rožmitál p. Tř.

Den
hasičů
spojený
s 15.výročím
založení
poloprofesionální JPO II. při
SDH Rožmitál p. Tř.

15.000 Kč

Město Rožmitál p. Tř.

Den dětí v Rožmitál p. Tř.

15.000 Kč

Kulturní gang Březnice,
o.s.

KOLA KOLEČKA 2014 aneb
velký závod na malých
strojích

15.000 Kč

Mateřské centrum
Rozmarýnek

Rožmitálské čarodějnice

Obec Věšín

Den dětí ve Věšíně

Sdružení rodičů a přátel
VOŠ a SOŠ Breznice

Spolu proti násilí

323

1

312

2

310

3. - 4.

14.850 Kč

310

3. - 4.

15.000 Kč

308

5

15.000 Kč

307

6

13.482 Kč

301

7

299

8

296

9

15.000 Kč

290

10. - 11.

8.100 Kč

290

10. - 11.

Brdy nad zlato

Znovunalezení
kroniky

Obec Milín

Podbrdskem na kole

14.701 Kč

Základní a Mateřská
škola Hvožďany

Cesta
za
třemšínským
pokladem aneb po stopách
pověstí Bohuslava Fišera

14.851 Kč

Mateřské centrum
Pampeliška Březnice
Obec Sedlice

vacíkovské

Balónkový maškarní rej

Dětský den v Hoděmyšli

Body Pořadí

Požadavky na publicitu
Při realizaci projektů podpořených v tréninkové výzvě
MAS Podbrdsko, je třeba dodržovat pravidla publicity
vycházející
z požadavků
Státního
zemědělského
intervenčního fondu.
Pro tištěné materiály (pozvánky, plakáty apod.) lze použít
tzv. informační banner, který obsahuje povinné znaky
publicity (symbol EU, logo PRV a heslo Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje
do venkovských oblastí). Vlajku EU je třeba uvádět vždy
na levé straně, na pravé straně logo Programu rozvoje
venkova.
Loga ke stažení:

Dále je třeba použít logo MAS Podbrdsko a uvést
informaci, že MAS Podbrdsko je spolupořadatelem akce.
V tiskových zprávách a na webových stránkách, uvádějte,
že projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova
a realizován prostřednictvím tréninkové výzvy MAS
Podbrdsko.
V případě nejasností kontaktujte kancelář MAS Podbrdsko
(p.Drechslerová 720 679 797)

Informační banner - barevný
Informační banner - černobílý
Logo MAS Podbrdsko
Logo PRV - barevné
Logo PRV - černobílé
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí
Logo EU - barevné
Logo EU - černobílé

Dvě úspěšné akce za námi

V loňském roce jsme díky projektu III. 4.1 podpořili dvě akce, a to Výročí založení SDH Hlubyně se
setkáním místních rodáků a Rožmitálský jarmark s oslavou příjezdu královny Johanky z Rožmitálu.

k

Výročí založení SDH Hlubyně se setkáním místních rodáků 15. 6. 2013

Rožmitálský jarmark s oslavou příjezdu královny Johanky 22. 6. 2013

MAS Podbrdsko, o.s. a nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník, který vešel v platnost 1. 1. 2014, určuje všem občanským sdružením stát se
zapsaným spolkem, případně ústavem. Ke změně na zapsaný spolek musí být dle nového občanského
zákoníku upraveny Stanovy sdružení. MAS Podbrdsko v současné době pracuje na úpravě Stanov, tak
abyste jako členové MAS Podbrdsko návrh nových stanov obdrželi nejméně týden před konáním valné
hromady.

Pozvánka na schůzi
VALNÉ HROMADY
MAS Podbrdsko
schůze se bude konat v úterý

11. března 2014 od 17.00 hodin
v kulturním domě ve Hvožďanech
Program:
-

Zhodnocení činnosti za uplynulé období (projekt III. 4. 1. – tréninková výzva, komunitní projednávání, webové stránky, tvorba analýz)

-

Změna stanov v návaznosti na nový občanský zákoník

-

Volba členů do orgánů MAS Podbrdsko, kterým končí volební období

-

Členské příspěvky (nezaplacené za rok 2013, nový předpis na rok 2014)

-

Zpráva Dozorčí rady

-

Účetní uzávěrka za rok 2013, schválení účetní závěrky

-

Výroční zpráva za rok 2013

-

Plán na rok 2014 (podání žádosti o standardizaci MAS, podpora z MMR OPTP, ukončení projektu III. 4.1)

-

Různé

Komunitní projednávání
V lednu 2014 uspořádala Místní akční skupina
Podbrdsko Veřejné projednávání strategie rozvoje
regionu. V Milíně, Rožmitále a Březnici bylo diskutováno
s tamními obyvateli, co na svém území potřebují změnit,
co jim v regionu schází a jaké problémy je třeba
urychleně řešit.
V Milíně vidí nejvyšší priority ve vytvoření cyklostezek po
okolí, naučných stezek a opravy cest a prostranství
kolem památníku Slivice.
V Rožmitále místním obyvatelům nejvíce chybí větší
koupaliště se zázemím, potřebují posílit autobusové
spoje a podpořit více drobných ubytovacích kapacit.
Co by se v Březnici mělo urychleně řešit je vysoká
nezaměstnanost, využití Brownfieldu – Sublima a vytvořit

Komunitní plánování v Milíně.

v Jezuitské koleji centrum pro setkávání lidí různých
generací.
Závěry, které byly z tohoto jednání získány, budou
použity spolu s výsledky z dotazníkového šetření na
vytvoření Komunitně vedené strategie místního
rozvoje pro roky 2014–2020. Dle této strategie budou
v příštím plánovacím období na území MAS
Podbrdsko podpořeny žádané oblasti.
Veškeré návrhy, které v jednotlivých komunitních
projednáváních považovali lidé za důležité, jsou ZDE
Své náměty k prioritám na území MAS je možné posílat
na e-mail maspodbrdsko@seznam.cz. Dotazník je ještě
možné vyplnit ZDE.

Komunitní plánování v Březnici.

Komunitní plánování v Rožmitále p.Tř.

Dotazníkové šetření v regionu MAS Podbrdsko,o.s.
Jak již bylo zmíněno v článku o komunitním plánování, tak
ke správnému vytvoření Komunitně vedené strategie
místního rozvoje pro roky 2014–2020 jsou třeba i
konkrétní
výstupy
z dotazníků.
Prostřednictvím
jednotlivých starostů a inzerce v místních novinách jsme
předali dotazníky občanům. Z rožmitálska se nám vrátilo

200 dotazníků, z hvožďanska 71 dotazníků, březnicka 10
a milínska 26. Tato čísla nejsou konečná, průběžně
dochází další dotazníky.

Kontakt:
Hvožďany 80, 262 44
e-mail: maspodbrdsko@seznam.cz, IČO: 27051935
Bankovní spojení: 3300000399/0800, Česká spořitelna, a.s. Příbram
Předsedkyně: Markéta Balková tel.: 724 705 685, Konzultační hodiny ve Hvožďanech jsou vždy ve čtvrtek od 15 do 16 hodin.
Mimo konzultační hodiny je možné domluvit se telefonicky předem.
Kancelář MAS: Ing. Jeníčková Gabriela 721 315 260, Jitka Drechslerová 720 679 797
PODBRDSKO vydává kancelář MAS Podbrdsko pro své členy.

