Vážení přátelé,
dovolte mi v tomto vánočním čase Vám všem poděkovat za spolupráci v roce 2014.
V závěru roku se vždy trochu bilancuje... Rok 2014 byl pro MAS Podbrdsko rokem velmi důležitým. Hned v
začátku roku jsme se stali zapsaným spolkem, v první polovině roku jsme mohli díky projektu se SZIFu podpořit uspořádání 11 akcí pro širokou veřejnost ve vašich obcích a v srpnu byla dokončena „pracovní verze“
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Podbrdsko. Na všech těchto akcích a projektech jsme si ověřili, že dokážeme fungovat jako tým lidí, napříč územím a profesemi. Věřím, že rok 2015 bude
pro MAS Podbrdsko úspěšným rokem a společnými silami dosáhneme rozvoje regionu.
Vážení přátelé, přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho osobních a pracovních
úspěchů.
Markéta Balková, předsedkyně správní rady MAS

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) 2014-2020
Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním
cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace (tj.
realizace) metody LEADER probíhá prostřednictvím
místních akčních skupin (dále jen „MAS“). MAS je
místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.
Stejně jako v předchozím programovém období 2007
–2013 bude i nadále pokračovat podpora metody LEADER. Podpora MAS však bude rozšířena i do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů
(dále jen „ESI fondy“), přes které bude možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní
rozvoj (dále jen „CLLD“). Provozní náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního
rozvoje budou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Za koordinaci podpory
CLLD v rámci ESI fondů je zodpovědné Ministerstvo
pro místní rozvoj.

vat žádost o standardizaci od 24. 11. 2014, nejpozději
však do 22. 5. 2015.
Zájmové skupiny
Jednou z podmínek získání osvědčení o splnění standardů je vytvoření zájmových skupin. Členové MAS
tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na
určitou problematiku CLLD. MAS vymezí zájmové
skupiny v souladu se svou strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané
zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být příslušný pouze k
jedné zájmové skupině.
Metodika pro standardizaci Místních akčních skupin
udává MAS za povinnost vytvořit nejvyšší orgán - v
případě MAS Podbrdsko valnou hromadu, která bude
tvořena všemi členy MAS, přičemž veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více
než 49 % hlasovacích práv.

Strategie MAS
MAS, které získají Osvědčení o splnění standardů,
mohou předkládat žádosti o podporu SCLLD MinisStandardizace MAS
terstvu pro místní rozvoj. Předložené strategie budou
Pro nové programové období 2014–2020 se přistoupi- hodnoceny ve třech fázích. Nejdříve projdou kontrolo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování lou formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti.
MAS, díky kterým MAS prokážou, že jsou schopny Dále budou předány dotčeným řídícím orgánům, kde
se podílet na implementaci programů financovaných bude posouzen soulad strategie s cíli a podmínkami
z ESI fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Do- konkrétního programu. S MAS, jejichž strategie vyhohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo země- ví požadavkům hodnotícího procesu a budou akcepdělství. Splnění standardů bude posuzováno dle Me- továny všemi dotčenými řídícími orgány programů,
todiky pro standardizaci místních akčních skupin v bude podepsáno Memorandum o realizaci integrovaprogramovém období 2014–2020, která definuje stan- né strategie.
dardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu
standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci. Standardizací by se
mělo docílit nediskriminaci a maximální transparentnosti MAS vůči široké veřejnosti, žadatelům i Řídicím orgánům. Standardy se netýkají oblastí, na které
by se v budoucnu mohla vztahovat dotace, nýbrž je
Ministerstvo zemědělství rozdělilo podle předešlých
zkušeností a podmínek společného Nařízení do tematických okruhů: územní působnost, místní akční sku- V textu byly použity části textů:
pina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/,
MAS. Součástí standardizace je i splnění podmínky http://dotacni-noviny.cz/podani-zadosti-o-standardizaci-mas-prograhodnocení Finančního zdraví a zhodnocení perso- move-obdobi-2014-2020/
nální a majetkové propojenosti. MAS mohou podá- Metodika pro standardizaci MAS
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Dovolujeme si požádat všechny členy MAS Podbrdsko o účast na valné hromadě MAS dne 15. 1. 2015. Pro
další fungování MAS je tato valná hromada velmi důležitá.

ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTU SPOLUPRÁCE
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond spustili opatření IV.2.1 Realizace projektů
spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu Žádostí o dotaci. MAS Podbrdsko se do tohoto
projektu spolupráce zapojilo jako partnerská MAS.
Koordinační MAS v rámci tohoto projektu je Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. Skupinu partnerských
MAS tvoří dále MAS Říčansko, o.p.s, MAS Dolnobřežansko o.p.s., MAS Karlštejnsko, o.s., MAS Mezilesí,
z.s., MAS Mladoboleslavský venkov, o.s., MAS Podlipansko, o.p.s., MAS Polabí, o.p.s., MAS rozvoj Kla-

denska a Prahy-západ, o.s. a MAS Svatojiřský les, z.s.
Cílem projektu spolupráce je zpracování metodiky
pro hodnocení strategií MAS. Tato metodika se promítne jako způsob hodnocení do nově vytvářených
strategií CLLD pro období 2014-2020. Výstupem projektu bude Metodika monitoringu a evaluace strategie
MAS, příklady dobré a špatné praxe při dílčím hodnocení realizace strategie nebo projektu a prezentace projektu na veřejných seminářích. Příjem Žádostí
o dotaci bude probíhat v termínu od 12. 1. do 16. 1.
2015. Projekt bude ukončen 30. 6. 2015.

Foto z prvních setkání Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODBRDSKO ÚSPĚŠNĚ DOKONČILA
PRVNÍ PROJEKT
Projekt „Podpora území Podbrdska“ z opatření III.4.1
byl započat 11. 2. 2013. Podpora byla poskytnuta v
rámci Programu rozvoje venkova (PRV), který zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Byla
určena nově vzniklým či „spícím“ MAS. Díky této
podpoře se mohli příjemci naučit „být místní akční skupinou“. Kromě zpracování základní strategie
MAS, byla podpora určena také na spolufinancování konkrétních projektů vybraných v rámci tzv. Tré-

ninkové výzvy a na spuštění nových internetových
stránek MAS. Díky podpoře z opatření III.4.1 mohla
MAS Podbrdsko podpořit 11 konkrétních kulturních,
sportovních a společenských akcí pořádaných na území MAS. Projekt byl ukončen 30. 6. 2014. Projekt
byl řádně administrativně zpracován, zkontrolován
SZIF a shledán jako plně vyhovující. V polovině listopadu došlo ze strany SZIF k proplacení projektu.

Název žadatele
Mateřské centrum PAMPELIŠKA
Březnice
„Brdy nad zlato“

Název projektu
Balónkový maškarní rej

Spolu proti násilí

8. 3. 2014,
22. 3. 2014
29. 4. 2014

Rožmitálské čarodějnice

30. 4. 2014

Podbrdskem na kole

3. 5. 2014
22. 5. 2014,
23. 5. 2014
24. 5. 2014

Sbor dobrovolných hasičů Rožmitál
pod Třemšínem
Město Rožmitál pod Třemšínem

Cesta za třemšínským pokladem aneb po stopách pověstí Bohuslava Fišera
KOLA KOLEČKA 2014 aneb velký závod na malých
strojích
Den hasičů spojený s 15. výročím založení poloprofesionální JPO II. při SDH Rožmitál pod Třemšínem
Den dětí v Rožmitále pod Třemšínem

31. 5. 2014

Obec Věšín

Den dětí ve Věšíně

31. 5. 2014

Obec Sedlice

Dětský den v Hoděmyšli

31. 5. 2014

Sdružení rodičů a přátel VOŠ a SOŠ
Breznice
Mateřské centrum ROZMARÝNEK
Rožmitál, z. s.
Obec Milín
Základní a Mateřská škola Hvožďany
Kulturní gang Březnice, o.s.

Znovunalezení vacíkovské kroniky

Datum
konání
akce
8. 2. 2014

31. 5. 2014

BYLA VYDÁNA PRVNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA O MAS PODBRDSKO
O činnosti MAS Podbrdsko v roce 2013-2014 a o prvním projektu naší MAS byla vydána brožura „Úspěšná
cesta projektem III.4.1“. Brožuru je možné stahnout
na www.maspodbrdsko.cz
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ PROJEKTU III.4.1.

Podbrdsko - informační občasník - zima 2014

5

Podbrdsko - informační občasník - zima 2014

6

Podbrdsko - informační občasník - zima 2014

7

PROJEKT Z OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC JE
ZDÁRNĚ ZA NÁMI
Místní akční skupina Podbrdsko již několik měsíců
pracuje na vytvoření Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje, tzv. SCLLD. SCLLD byla vytvářena
díky podpoře Operačního programu Technická pomoc (OPTP) v době od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014. OPTP,
řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), podpořil hlavně administrativní fungování MAS, práce
na SCLLD, komunitní plánování, potřebné odborné
služby a budování povědomí o přínosech MAS. I tento projekt byl řádně administrativně zpracován, zkontrolován MMR a shledán jako plně vyhovující. V říjnu
došlo ze strany MMR k proplacení projektu.
SCLLD má zmapovat aktuální stav regionu, potřeby a
možnosti lidí, obcí, organizací, firem na území MAS
Podbrdsko. Pro budoucí rozvoj regionu je tvorba
tohoto dokumentu nezbytná a klíčová. SCLLD bude
základním rozvojovým dokumentem, který stanoví
dlouhodobé cíle venkovské oblasti Podbrdska a základní směry činností, jimiž chce MAS Podbrdsko k
dosažení těchto cílů přispět. Zároveň SCLLD shrne
potřeby regionu a budou naznačeny možné zdroje financování vytyčených priorit.
Hlavní části SCLLD obsahují:
• Základní informace o MAS Podbrdsko, vč. popisu
místního partnerství, orgánů, historie a zkušenosti
• Popis komunitního projednávání
• Popis způsobu vyhodnocování SCLLD – monitoring
• Analytickou část - tj. nejobsáhlejší část, která mapuje
stav regionu a ve které je např. vymezení území MAS,
obyvatelstvo, technická infrastruktura, doprava, vybavenost obcí, životní prostředí, život v obcích, podnikání nebo cestovní ruch
• Celkovou SWOT analýzu a souhrnné analytické zá
věry
• Návrhovou část - strategické cíle a priority, vymezení
hlavních rozvojových potřeb území MAS Podbrdsko

ní akceptovaných připomínek.
Podle posledních dostupných informací nás v následujících měsících čekají tyto kroky:
• Dopracování finální verze SCLLD bude probíhat
do konce prvního čtvrtletí 2015. Je nutno do SCLLD
dopracovat časový harmonogram a nastavit finanční plán čerpání dotací z Operačních programů EU.
• Finální verzi SCLLD je nutno nechat schválit zastupitelstvy obcí na území MAS Podbrdsko a poté
valnou hromadou MAS. Protože v současné době
nejsou ještě schváleny všechny Operační programy
Evropskou komisí, bude nutno svolat valnou hromadu MAS Podbrdsko znovu na jaře 2015.
• Až bude MAS Podbrdsko standardizovanou MAS
(viz článek na str. 2) bude SCLLD odeslána k posouzení na MMR. SCLLD by měly být schváleny do
podzimu 2015. Je teoreticky možné, že místní akční
skupiny, které budou mít schválenou SCLLD, budou
moci vyhlásit již na podzim 2015 (max. od počátku roku 2016) první výzvy k předkládání projektů
ucházejících se o dotaci v souladu se strategií MAS.
Do té doby místní akční skupiny nebudou moci čerpat finanční prostředky z operačních programů pro
plánovací období 2014-2020.

Dle podmínek OPTP byla vyvěšena pracovní verze
SCLLD MAS Podbrdsko na internetových stránkách
MMR k připomínkování. Připomínkování SCLLD již
bylo 15. 9. 2014 ukončeno a vypořádání obdržených
připomínek bude zveřejněno na webových stránkách
MAS Podbrdsko a také na stránkách MMR. Současně
bude zveřejněna pracovní verze SCLLD po zapracováPodbrdsko - informační občasník - zima 2014
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VEŘEJNÁ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU
MAS PODBRDSKO
Poslední týden v květnu 2014 proběhla v Březnici, Milíně a v Rožmitále již druhá veřejná projednávání Strategie rozvoje regionu MAS Podbrdsko. Děkujeme tímto všem, kteří za námi přišli se svými nápady a náměty,
co by se mohlo v našem regionu změnit a také jaké akce by měly být v období 2015-2020 podporovány. Hojná
účast obyvatel našeho území a také cca 250 vyplněných projektových záměrů svědčí o tom, že nám není lhostejný náš domov a region Podbrdska.
Projektové záměry, ze kterých byla vytvořena jedna z částí SCLLD - Typologie rozvojových potřeb, jsou archivovány v kanceláři MAS Podbrdsko. Projektové záměry mohl od května do července 2014 předkládat každý,
kdo provozuje svoji činnosti na území MAS Podbrdsko (obce, podnikatelé, živnostníci, neziskové organizace,
fyzické osoby, atd.).

PROČ JE DOBRÉ BÝT ČLENEM MAS
Můžete spoluvytvářet prostor pro komunikaci a spolupráci, podílet se na směřování rozvoje našeho regionu,
navázat spolupráci s jinými subjekty (obcemi, podnikateli či spolky, apod.), zapojit se do mezigenerační spolupráce, nebo pomoci rozvíjet společenský život. V případě úspěšné strategie budete moci osobně spolurozhodovat o rozdělování finančních prostředků a podílet se na kontrole využívání dotací v regionu - tedy být součástí
veřejné kontroly.
O všech novinkách a činnosti MAS Podbrdsko vás budeme i nadále informovat v regionálním tisku, na webu
www.maspodbrdsko.cz a na Facebooku MAS Podbrdsko. Veškeré dotazy Vám zodpovíme také osobně v kanceláři MAS (Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem, 1. patro, 1. dveře) nebo telefonicky.
Podbrdsko - informační občasník - zima 2014
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SETKÁNÍ S HEJTMANEM STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Ve čtvrtek 18. září 2014 se na Krajském úřadu Středočeského kraje setkali zástupci místních akčních
skupin (MAS) s hejtmanem Milošem Peterou. „Naše
dnešní setkání je jakýmsi navázáním na tradici setkávání MAS s hejtmanem a já jej považuji za podnětné
a užitečné. Kraj rozhodně tyto skupiny, kterých je v
kraji 26, podporuje a bude podporovat. Jak jsem informoval zástupce MAS, momentálně připravujeme
rozpočet na příští rok, do něhož bychom rádi s finanční podporou pro MAS počítali. Vše je ale zatím v
jednání. O možné výši podpory rozhodnou v prosinci
středočeští zastupitelé,“ uvedl hejtman Miloš Petera.
Během setkání se hejtmanovi osobně představili jednotliví zástupci MAS. Zazněly také informace o přípravě období 2014-2020. Národní síti MAS se podařilo vyjednat na doporučení EU zapojení komunitně
vedeného místního rozvoje (MAS) v rámci územní dimenze do těchto operačních programů: IROP, OPŽP,
OP Zaměstnanost, PRV a částečně i OP VVV. Celkově by metodou LEADER měly do Středočeského kraje
přitéci více než 2 miliardy korun. V současné době
jednotlivé MAS připomínkují své první verze strategií
rozvoje v územích a čeká je ještě roční příprava, než
dojde k prvním výzvám pro žadatele z území.

Místopředseda krajské sítě Milan Oliva zhodnotil dosavadní spolupráci s krajem a padly i návrhy dalších
způsobů možné spolupráce.
Místní akční skupina (zkráceně MAS) je společenství
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spojuje zájem o rozvoj určitého území. V současné době je na území celého Česka
179 MAS, přičemž každá z nich má svou vlastní specifickou rozvojovou strategii. Základním cílem všech
MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí
ve venkovských oblastech. Aktivita vybraných MAS
byla v letech 2007-2013 financována z Programu obnovy venkova, v rámci kterého jednotlivé MAS svou
strategii i realizovaly. MAS vyhlásila výzvu pro místní
žadatele, zajistila potřebnou konzultaci, administraci,
hodnocení a výběr projektů.
Výhoda MAS spočívá v tom, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené
projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří
dobře znají potřeby daného území. Velký důraz je kladen na spolupráci a partnerství na místní úrovni.
Zdroj: Středočeský kraj

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 od 2. 1. 2015 v kanceláři MAS (Zdravotní středisko Rožmitál pod Třemšínem, 1. patro,
1.dveře) denně od 8.00 do 14.30 hodin.
Kancelář MAS: Ing. Jeníčková Gabriela 721 315 260, Jitka Drechslerová 720 679 797, Jana Filinová 723 435 274
PODBRDSKO vydává kancelář MAS Podbrdsko pro své členy.
Fotografie: archiv MAS Podbrdsko, David Osuský
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