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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
„Evropa investuje do venkovských oblastí“

ÚVODEM
Milí čtenáři,
Občanské sdružení Aktivios (MAS AKTIVIOS) získá na období 2008 - 2013 několik desítek miliónů korun z Programu
rozvoje venkova ČR, osa IV. – Leader. V následujících letech
tak bude naše sdružení rozdělovat podle jasně daných pravidel úspěšným žadatelům ﬁnance na podporu jejich předložených projektů.
V obecné rovině platí následující postup. Několikrát do roka
budeme vyhlašovat tzv. VÝZVY k podání žádostí na získání ﬁnančních prostředků na zrealizování vybraných témat daných
naším Strategickým plánem LEADER 2007 - 2013. V době
výzvy budeme přijímat žádosti - což ve skutečnosti znamená, že žadatel předloží oﬁciální žádost, dále osnovu projektu
(v písemné i elektronické podobě) včetně nezbytných příloh
předepsaných ve vyhlašovaných ﬁchích. Upozorňujeme, že
bez povinných příloh nebudeme moci projekt přijmout.
Po ukončení výzvy následuje administrativní kontrola, kterou provádí naše kancelář MAS. Při zjištění nedostatků Vás
vyzveme k doplnění údajů do sjednaného data. Pokud požadované materiály nedodáte včas, musíte býti vyřazeni.
Projekty, které projdou naší administrativní kontrolou, budou
následně předány Výběrové komisi OS Aktivios k obodování. Hodnocení projektů probíhá podle předem stanovených
preferenčních kriterií stanovených MAS.
Výběrová komise pak předloží Programovému výboru OS
Aktivios projekty navržené k přijetí dotace. Programový výbor OS Aktivios návrh posoudí a pokud nebude mít žádnou
pochybnost, doporučí vybrané projekty k ﬁnancování.
Tyto doporučené projekty předkládá MAS ke schválení a k zaregistrování na RO SZIF České Budějovice. Po jejich další
kontrole a schválení budou úspěšní žadatelé konečně vyzváni
k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (tj. smlouvy mezi žadatelem a RO SZIFem, který je poskytovatelem dotace).

První téma bylo určené pro školy a školky – Podmínky pro
výchovu a vzdělávání.
Druhé téma – Úprava veřejných prostranství, rekonstrukce
místních komunikací – určeno především obcím na zlepšení
vzhledu v obcích.
A konečně téma třetí – Záchrana a oživení staveb a prostor,
které jsou součástí kulturního dědictví venkova – zaměřeno
na záchranu našeho kulturního dědictví, kostely, kapličky,
drobné sakrální stavby, ale i na vznik nových výstavních expozic a muzeí.
Příjem žádostí probíhal denně od pondělí 25. 8. 2008 do pátku
5. 9. 2008 v hlavní kanceláři OS Aktivios v Nezdicích v budově OÚ. Žadatelé své projekty mohli konzultovat denně, a to
buď osobně přímo v kanceláři sdružení nebo telefonicky. Sešlo
se celkem 16 projektů. Pokud ani ministerstvo zemědělství
nezjistí žádné nedostatky (v což doufáme), může všech 16 žadatelů v příštím roce své projekty zrealizovat.
V současné době připravujeme další výzvu, a to na jaro
2009 (vyhlášení výzvy bude pravděpodobně 1. 3. 2009).
Zde budou nabídnuty ﬁche č. 2, 5, 6, 9, v další výzvě
(léto 2009) pak zbývající ﬁche. Náš Zpravodaj Vám přináší na následujících stránkách stručný obsah všech 9
témat (ﬁchí). Podrobnosti k jednotlivým tématům naleznete na našich webových stránkách. Tyto ﬁche jsou
nezbytným materiálem pro každého předkladatele projektu. Dozvíte se v nich, kdo může žádat, na co, a o
kolik korun. Žadatel též musí počítat s tím, že nejprve
musí celý projekt zrealizovat (i zaplatit) za své peníze,
a teprve po kontrole všech náležitostí mu budou „přiklepnuté peníze“ zaslány.
Sledujte proto bedlivě naše webové stránky.

Naše Občanské sdružení Aktivios bude i nadále těmto žadatelům ku pomoci, ať už radou, či metodickým vedením.

www.mas-aktivios.cz

V srpnu letošního roku jsme vyhlásili 1. výzvu k předkládání
projektů. K dispozici jsme měli celkem 7 651 391,- Kč.

K bližšímu seznámení a objasnění naší činnosti Vás srdečně
zveme 10. prosince 2008 do Komunitního centra Přeštice, kde
od 10,00 do 18,00 hod. bude probíhat DEN AKTIVIOSU, během kterého se budete moci seznámit s naší činností podrobněji. Kdo přijde s dobrou náladou, ten bude odměněn dobrotou.

Programový výbor OS Aktivios vybral a Valná hromada
schválila tři témata (ﬁche):

na str. 14 najdete slovníček užitých spojení

za kancelář MAS, manažer Ing. Hana Bouchnerová
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LIDSKÉ ZDROJE

LEADER „ŠANCE PRO JIŽNÍ PLZEŇSKO“

Podmínky pro výchovu a vzdělávání

REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU
LEADER „ŠANCE PRO JIŽNÍ PLZEŇSKO“
Priority strategie MAS:
1.
2.
3.
4.
5.

LIDSKÉ ZDROJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KULTURNÍ DĚDICTVÍ
CESTOVNÍ RUCH
SPOLUPRÁCE

1. Školy a školky
CÍLE
koncepčně zlepšovat materiálně technické podmínky
v jednotlivých obcích pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladých lidí do 30 let
PODPOROVÁNY BUDOU PROJEKTY SPOLUPRÁCE: vybavení škol, stavební úpravy ZŠ a MŠ,
modernizace kulturně vzdělávacích zařízení a objektů, které slouží ke vzdělávání

CÍLOVÁ SKUPINA
LIDSKÉ ZDROJE:
1.
2.
3.

Podmínky pro výchovu a vzdělávání
Podmínky pro společenský, kulturní a sportovní život v obcích
Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj

ŹIVOTNÍ ROSTŘEDÍ
4.
5.

Úprava veřejných prostranství, rekonstrukce
místních komunikací
Vodohospodářská infrastruktura

KULTURNÍ DĚDICTVÍ
6.
7.

Programy záchrany a využití kulturního dědictví venkova
Záchrana a oživení staveb a prostor, které jsou
součástí kulturního dědictví venkova

CESTOVNÍ RUCH
8.
9.

Rozvoj služeb cestovního ruchu
Turistické trasy

SPOLUPRÁCE
„Spolupráce“ je průřezová priorita a její naplňování
bude zaručeno nastavením preferenčních kritérií pro
výběr projektů v každé z výše uvedených ﬁchí.

děti a mladí lidé do 30 let

NA CO?
stavební obnova / rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení / budov, ploch včetně
rozvodů, vytápění a soc. zařízení v oblasti kulturní infrastruktury
zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb
parková a terénní úprava objektů a jejich okolí
nezbytné oplocení osvětlení, venkovní značení – informační tabule, panely, poutače
nákup staveb souvisejících s projektem v ceně do 10 %
způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena
dotace
technologie, zařízení, vybavení, hardware, software,
související s projektem do 10 % způsobilých výdajů na
projekt (vybavení škol)
pořízení potřebného materiálně-technického zázemí v
souvislosti se společenskými, spolkovými, sportovními, environmentálními, kulturními a církevními aktivitami

obce
svazky obcí
zájmová sdružení právnických osob
nestátní neziskové organizace
církve a jejich organizace

pořízení technologií, vybavení, zařízení (pouze kancelářský nábytek), hardware, software souvisejících s projektem (vybavení školícího zařízení)

KOLIK?

stavební obnova budov, ploch pro zajištění činnosti integrovaných informačních a školicích center s využíváním ICT, včetně rozvodů, vytápění a soc. zařízení

100 000 – 1 000 000 Kč

zpracování projektové dokumentace
zpracování technické dokumentace
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PRO KOHO?

min. a max. způsobilé výdaje:
dotace je max. 90 %
Podporovány budou pouze neziskové,
tedy nekomerční projekty.
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LIDSKÉ ZDROJE

LIDSKÉ ZDROJE
Podmínky pro společenský, kulturní a sportovní život v obcích

2. Volný čas
CÍLE
zlepšit podmínky pro trávení volného času obyvatel zaměřeného na aktivity v oblasti kultury, sportu, tradičních společenských aktivit např. myslivců,
dobrovolných hasičů, ochotníků a jiných zájmových
organizací a místních spolků, které budou posilovat
sociální vztahy mezi obyvateli MAS Aktivios
rozvoj a modernizace infrastruktury potřebné pro plnohodnotné trávení volného času v oblasti kultury,
sportu, tradičních spolkových aktivit
přednost dostanou projekty založené na spolupráci
více subjektů

3. Mikropodniky
nezbytné oplocení osvětlení, venkovní značení – informační tabule, panely, poutače
nákup staveb souvisejících s projektem v ceně do 10 %
způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena
dotace
technologie, zařízení, vybavení, hardware, software,
souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů
na projekt
pořízení potřebného materiálně-technického zázemí v
souvislosti se společenskými, spolkovými, sportovními, environmentálními, kulturními a církevními aktivitami
zpracování projektové dokumentace
zpracování technické dokumentace

CÍLOVÁ SKUPINA

rekonstrukce nebo výstavba prostor sloužících kulturní
činnosti

stavební výdaje na obnovu nebo novou výstavbu sítí
technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu
zpevnění ploch a pokládka povrchů dlažeb (např. plochy pro trhy a jarmarky, odstavné a manipulační plochy, parkoviště, přístupové komunikace, chodníky)
parková a terénní úprava objektů a jejich okolí
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zvýšit konkurenceschopnost nezemědělských mikropodniků prostřednictvím modernizace jejich technologických a prostorových kapacit

pořízení výpočetní techniky
nákup staveb souvisejících s projektem v ceně do 10 %
způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena
dotace
nákup pozemků do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
projektová dokumentace
technická dokumentace

dosáhnout zvýšení zaměstnanosti v území MAS a
současně i zaměstnavatelnosti vymezených cílových
skupin (ženy, mladí lidé do 30 let bez praxe)

NA CO?

rekonstrukce nebo výstavba prostor pro sportovní a tělovýchovnou činnost

stavební obnova budov a ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení

vytvářet takové podmínky (materiálně technické,
marketingové a podmínky pro rozvoj speciálních
podnikatelských dovedností), aby docházelo k snadnějšímu zakládání mikropodniků a k jejich rozvoji
a tím rozšířit podnikatelskou základnu v území MAS
a stabilizovat ji

nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek)

mladí lidé do věku 30 let
začínající podnikatelé
ženy
obyvatelé měst a obcí v území MAS, zákazníci drobných podnikatelů

NA CO?

rekonstrukce nebo výstavba prostor pro zajištění neformálních výchovně vzdělávacích aktivit ve prospěch
dětí a mládeže

CÍLE

CÍLOVÁ SKUPINA

děti a mladí lidé do 30 let věku
ženy
rodiny s dětmi
osoby s omezením pohybu či orientace
rodiny s dětmi

zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků,
církví, které přispívají k zachování tradic a upevňují
lokální identitu a mezilidské vztahy

Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj

PRO KOHO?
obce
svazky obcí
zájmová sdružení právnických osob
nestátní neziskové organizace
církve a jejich organizace

Určeno pro podnikatelské činnosti zařazené do těchto sekcí
Odvětvové klasiﬁkace ekonomických činností:
CB 14 (Těžba a úprava ostatních nerostných surovin)
D (Zpracovatelský průmysl)
F (Stavebnictví)
G (Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro
osobní potřebu a převážně pro domácnost, s výjimkou
oddílu 51)

PRO KOHO?
fyzická i právnická osoba podnikatele (i bez historie),
která splňuje podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků / žadatel nesmí být zemědělský podnikatel
dle zákona

rekonstrukce a modernizace objektu, případně přestavba objektu na provozovny určené pro zakládání a
rozvoj existujících mikropodniků (stavební materiál,
stavební práce)

č. 252/ 1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších zákonů

100 000 – 1 000 000 Kč

úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny
(např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové
hospodářství)

KOLIK?

dotace je max. 90 %

připojení k technické infrastruktuře

min. a max. způsobilé výdaje:

nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící
k zakládání a rozvoji mikropodniků

100 000 – 1 000 000 Kč

KOLIK?
min. a max. způsobilé výdaje:

Podporovány budou pouze neziskové,
tedy nekomerční projekty.

dotace je max. 56 % do roku 2010
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Úprava veřejných prostranství, rekonstrukce místních komunikací

Vodohospodářská infrastruktura

4. Veřejná prostranství a komunikace

5. Voda

CÍLE

CÍLE

zlepšit estetický vzhled a stav veřejných prostranství
a přímo souvisejících komunikací v obcích a zvýšit
míru jejich využití jako míst setkávání pro občany
a návštěvníky obcí

modernizovat a rozšiřovat vodohospodářskou infrastrukturu v obcích a tím zvyšovat kvalitu života jejich obyvatel

CÍLOVÁ SKUPINA

CÍLOVÁ SKUPINA

obyvatelé obcí a měst v MAS
návštěvníci obcí a měst MAS
místní samosprávy
děti a mladí do 30 let

obyvatelé obcí a měst v MAS
návštěvníci obcí a měst MAS
místní samosprávy
děti a mladí do 30 let

NA CO?

NA CO?

budou podporovány nízkonákladové projekty zaměřené na modernizaci nebo rozšiřování infrastruktury
pro zásobování obyvatel obcí vodou a řešení problémů
s odpadními vodami např.:

obnova nebo budování sítí technické infrastruktury
– energetická vedení, trafostanice,
veřejný rozhlas, produktovody

vybavení provozní místnosti obsluhy ČOV

osvětlení, oplocení, venkovní mobiliář a obnova nebo
výstavba čekáren na zastávkách hromadné dopravy

zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů dlažeb
v souvislosti s projektem, zejména vodopropustných
(komunikace, chodníky, odstavné plochy apod.)

úpravy veřejných prostranství obce a jejich využití pro
vytvoření zázemí pro společenské, kulturní, environmentální a spolkové aktivity

rekonstrukce vodovodů včetně vodovodních přípojek
do délky 50 m pro veřejnou potřebu, včetně vodních
zdrojů

parkové úpravy, nákup a výsadbu zeleně včetně zatravnění
nákup techniky pro údržbu zeleně vyjma ručního nářadí v souvislosti s projektem
obnova nebo nová výstavba místních komunikací III. a
IV. třídy pro vodu propustných komunikací souvisejících s veřejným prostranstvím

PRO KOHO?

rekonstrukce kanalizací včetně kanalizačních přípojek
do délky 50 m pro veřejnou potřebu, včetně čistíren
odpadních vod, kořenové ČOV, biologické ČOV, domovních ČOV

PRO KOHO?
obce
svazky obcí
zájmová sdružení právnických osob
nestátní neziskové organizace
církve a jejich organizace obce

obce
svazky obcí
zájmová sdružení právnických osob
nestátní neziskové organizace
církve a jejich organizace obce

nákup pozemků do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

zpracování projektové dokumentace

KOLIK?

nákup budov souvisejících s projektem na výstavbu
ČOV v ceně do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze
kterých je stanovena dotace

zpracování technické dokumentace

min. a max. způsobilé výdaje:

zpracování projektové dokumentace

KOLIK?

100 000 – 1 000 000 Kč

zpracování technické dokumentace

min. a max. způsobilé výdaje:

otevřená dětská hřiště
plochy pro konání kulturních nebo obchodních akcí
nákup pozemků do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

dotace je max. 90 %

výdaje na ohumusování, terénní úpravy, zatravnění a
výsadbu dřevin

100 000 – 1 000 000 Kč
dotace je max. 56 % do roku 2010

Podporovány budou pouze neziskové,
tedy nekomerční projekty.
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Programy záchrany a využití kulturního dědictví

Záchrana a oživení staveb a prostor, které jsou součástí kulturního dědictví venkova

6. Programy záchrany památek

7. Památky

CÍLE

CÍLE

vypracování studií nebo programů spojených s identiﬁkací a využitím kulturního dědictví venkova a připravit programy pro jeho využití k dalším aktivitám
např. v cestovním ruchu

obnovovat a oživit stavby a prostory, které jsou součástí kulturního dědictví venkova
preferovány budou komplexní projekty, které v sobě
spojí obnovu a následné využití objektů kulturního
dědictví pro aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kultury nebo cestovního ruchu

CÍLOVÁ SKUPINA

NA CO?
investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova
např. kulturních památek (včetně obnovy nebo nové
sítě technické infrastruktury – např. vodovodní přípojky, přípojky elektřiny, plynu, komunikační sítě, rozvody, včetně vytápění a soc. zařízení)

vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví
vypracování programů regenerace památkově významných území, plánů péče o území

historický průzkum k zajištění podkladů (kulturně-historické podklady, archivní materiály a dokumentace, fotodokumentace)
projektová dokumentace

nákup staveb do 10 % způsobilých výdajů projektu
nákup pozemků do 10 % způsobilých výdajů projektu

PRO KOHO?
obce
nestátní neziskové organizace
zájmové sdružení právnických osob
církve a jejich organizace
svazky obcí

revitalizace historických parků, zahrad, alejí, skupin
stromů i soliterních dřevin
stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu
stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb (parkoviště, chodníky, odstavné
plochy, přístupové komunikace)
zpracování posudku statiky budov

PRO KOHO?
obce
nestátní neziskové organizace
zájmové sdružení právnických osob
církve a jejich organizace
svazky obcí

KOLIK?

stavebně-historický průzkum, záchranný archeologický
průzkum, restaurátorské práce související s projektem

min. a max. způsobilé výdaje:

zajištění potřebných podkladů souvisejících s realizací
projektu a na zhotovení informačních desek poskytujících kulturně-historické údaje o dotovaných objektech

KOLIK?

realizace nových výstavních expozic a muzeí s vazbou
na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity, tradiční lidovou kulturu

100 000 – 1 000 000 Kč

100 000 – 500 000 Kč
dotace je max. 90 %
Podporovány budou pouze neziskové,
tedy nekomerční projekty.
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zpracování projektové dokumentace

děti a mladí lidé do 30 let
rodiny s dětmi
obyvatelé území MAS
návštěvníci území MAS

neinvestiční projekty menšího nákladového rozsahu,
které jsou nezbytné pro následnou rekonstrukci objektů kulturního dědictví a jejich využití pro produkty
cestovního ruchu nebo jako součást občanských služeb

geodetické a kartograﬁcké práce související s projektem

parková úprava okolí objektu

CÍLOVÁ SKUPINA

NA CO?

publikační činnost ve vazbě na daný projektový záměr

zařízení a vybavení nutné pro provoz – výstavní vitríny,
panely, montáže, informační tabule, osvětlení, audiovizuální technika, počítačová technika-hardware, software, zabezpečovací zařízení

zpracování technické dokumentace

děti a mladí lidé do 30 let
rodiny s dětmi
obyvatelé území MAS
návštěvníci území MAS

vypracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově (kulturních památek, vesnických památkových
rezervací, památkových zón, krajinných památkových
zón, kulturních prvků vesnic a krajiny apod.)

zpracování libreta nebo muzejní expozice

min. a max. způsobilé výdaje:
dotace je max. 90 %
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CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

Rozvoj služeb cestovního ruchu

Turistické trasy

8. Cestovní ruch
CÍLE
zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích zařízení pro
účely cestovního ruchu v území MAS
zvýšit diverziﬁkaci zemědělských subjektů a zvýšit
procento jejich příjmů z nezemědělských podnikatelských aktivit

9. Turistické trasy
pořízení nezbytné výpočetní techniky související s projektem
zpracování projektové dokumentace
zpracování technické dokumentace

CÍLE
rozvinout a rozšiřovat turistické produkty v území
MAS se zaměřením na aktivní a šetrnou turistiku

CÍLOVÁ SKUPINA

zvýšit úroveň poskytování doplňkových služeb
pro návštěvníky v oblasti

podnikatelé v cestovním ruchu
návštěvníci oblasti (především rodiny s dětmi, senioři, osoby s omezením pohybu a orientace)

CÍLOVÁ SKUPINA
NA CO?

podnikatelé v cestovním ruchu
návštěvníci oblasti (především rodiny s dětmi, senioři, osoby s omezením pohybu a orientace)

podpora projektů zaměřených na tvorbu pěších tras,
lyžařských tras a hippostezek s důrazem na jejich provázanost s již existujícími trasami a s nadregionálními trasami propojující Plzeňský kraj se sousedním
Bavorskem. Jedná se především o dálkovou hippotrasu,
která má procházet i územím MAS Aktivios, a která
představuje významný potenciál pro rozvoj speciﬁckého produktu cestovního ruchu.

NA CO?
obnova nebo nová výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení nebo přestavby budovy
rekonstrukce, modernizace, přestavba, výstavba objektů a ploch pro zřízení sportovních potřeb (půjčoven
kol, lodí, lyžařského vybavení)
rekonstrukce, modernizace, přestavba, výstavba objektů a ploch pro sportovní vyžití v areálech vnitřních i
venkovních (např. hřiště, jízdárny, koupaliště apod.)
nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo
stravovací zařízení (nábytek, kuchyňské zařízení)
nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a
zařízení pro sportovní vyžití
výstavba příjezdové cesty, odstavných stání, úprava povrchů pro malokapacitní ubytovací zařízení (parkovací
místa), případně pro zřízení malého kempu (např. stání
pro karavany)

PRO KOHO?
zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická
osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu
se zákonem č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění
pozdějších zákonů
nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud
činnost zahajují nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni
podání Žádosti o dotaci

nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu
nákup staveb do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

KOLIK?

upřednostněny budou projekty spolupráce

min. a max. způsobilé výdaje:

nákup pozemků a staveb do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

100 000 – 1 000 000 Kč
dotace je 30 - 56 %

tvorba pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a
hippostezek - směrové tabule, značky, odpočinková
místa) – mimo území lesů
nákup a výsadba doprovodné zeleně
nákup pozemků do 10 % ze způsobilých výdajů
zpracování projektové dokumentace
zpracování technické dokumentace

PRO KOHO?
nestátní neziskové organizace
zájmová sdružení právnických osob

KOLIK?
min. a max. způsobilé výdaje:
100 000 – 500 000 Kč
dotace je max. 90 %

výstavba požárních nádrží související s projektem (do
10 m3)
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VAŠE PLÁNY

Z NAŠICH MĚST A OBCÍ

Mikroregion Radyně
vydal Infobrožuru
o svém území

Dotazník
Vážení čtenáři,

Obce mikroregionu Radyně se představují v nové Infobrožuře, která poskytuje ucelený a zajímavý pohled na celou
oblast Staroplzenecka. Jsou zde uvedeny informace o jednotlivých obcích mikroregionu, kontakty, vybavení obcí, pravidelné akce, turistické zajímavosti a stránky jsou doplněny
zdařilými fotograﬁemi. Součástí publikace je mapa formátu
A4 s turistickými cíli. Přípravu Infobrožury ﬁnančně podpořil Plzeňský kraj, Mikroregion Radyně získal podporu
na projekt v rámci PSOV PK ve výši 90 000,- Kč s vlastní
spoluúčastí 50 000,- Kč. Na přípravě obsahu Infobrožury
spolupracovalo občanské sdružení OS Aktivios, kvalitní
graﬁckou a tiskovou práci odvedla Reklamní agentura 68.

připravili jsme dotazník, abychom zjistili, jaké máte plány a cíle do budoucna, které bychom mohli v rámci
Strategického plánu Leader podpořit.

Vyplněný dotazník zašlete, prosím, buď na

Pojďme společně zlepšit prostředí, ve kterém
žijeme, kde se naši děti učí, kde můžeme trávit
volný čas, rekreovat se, či pracovat...

OS Aktivios
Nezdice 46
334 01 Přeštice

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku. Vaše informace přispějí ke zkvalitnění naší práce a budou přínosem
i pro Vás. Dotazník naleznete i v elektronické podobě na
stránkách:

nebo nám jej předejte osobně na některém z připravovaných seminářů, či při osobní konzultaci u nás.

www.mas-aktivios.cz

e-mail: info@mas-aktivios.cz
nebo poštou na adresu:

Přejeme příjemné dny.

Infobrožura je zájemcům k dispozici na obecních úřadech
obcí mikroregionu Radyně, dále ji nabízí K-Centrum ve Starém Plzenci.

Kam na výlet
Přivítejte zimu v kožíšku a nejlépe výšlapem na vrch
„Kožich“ u Libákovic, kde se můžete
i v mrazíkovém počasí kochat pohledem na okolní krajinu z rozhledny na vysílači VODAFONE.
K rozhledně můžete dojít pěšky z Libákovic (jedete-li autem,zaparkujte v obci a pak v pravoúhlé zatáčce směr Letiny
sejděte vlevo na polní cestu a poté „přímo za nosem“ směr
rozhledna). Rozhledna je atraktivním cílem i pro příznivce
cyklistiky. Přes Libákovice vede cyklotrasa č. 2187 a sjedete-li z ní v Libákovicích, je to opět už jen kousek na vrch
Kožich. Pohlednice a razítko rozhledny jsou k dispozici na
Obecním úřadu v Řenčích.
Naše místní akční skupina OS Aktivios právě připravuje
okružní naučnou stezku o délce cca 15 km, která Vás též zavede k této nově otevřené a veřejnosti přístupné rozhledně.
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Na závěr několik technických údajů: jedná se o kovový stožár s výškou 35 m, a vyhlídkovou plošinou ve výšce 20 m.
Po zdolání 120 schodů se naskytne krásný výhled do krajiny,
za dobrého počasí můžete vidět Zelenou horu u Nepomuka,
Radyni, Vlčtejn, Ostrý i Plzeň. Výška podlahy rozhledny je
20 m, celková výška vysílače 35 m. S pracemi na rozhledně
se začalo ke konci roku 2007 a dnes můžeme pod rozhlednou i posedět. Jako jeden z turistických cílů našeho kraje
uvedla rozhlednu na Kožichu i televizní stanice Public TV
v rámci pořadu „Cyklotoulky“, a tak se přijďte toulat a rozhlédnout i Vy! :-)
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SOUTĚŽ

ABYCHOM SI ROZUMĚLI
minislovníček pojmů
PRV - Program rozvoje venkova – ﬁnancovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova. Jeho cílem je podpořit trvale udržitelný hospodářský, enviromentální a společenský
rozvoj venkovských území. Má 4 osy a právě čtvrtá osa - Leader se zaměřuje na přípravu a realizaci místní rozvojové strategie, realizace projektů spolupráce a administrativní činnost MAS
včetně oživení jejich území.
Program LEADER – významně pomáhá již od roku 1991 v rozvoji venkovských oblastí v celé
řadě evropských států. LEADER znamená v překladu do češtiny „Spojitost mezi akcemi hospodářského života na venkově“. Metoda Leader je založena na nezištné spolupráci zástupců obcí,
neziskových organizací, podnikatelů i samotných občanů. Od roku 2004 se poprvé program
LEADER a jeho metody začaly uplatňovat i v České republice a navazuje tak na Program obnovy venkova, který byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v roce 1993. Po vstupu do
Evropské unie se Řídícím orgánem programu LEADER stalo Ministerstvo zemědělství, které
na jeho administraci spolupracuje se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).
Metodu Leader charakterizuje:
1. Místní partnerství (partnerství veřejného a soukromého sektoru v podobě MAS)
2. Společná rozvojová strategie – vychází ze speciﬁk a potřeb regionu
3. Postup „zdola nahoru“
4. Inovativnost – důraz na aktivity a akce, které jsou v regionu nové a rozvojové
5. Spolupráce – uvnitř MAS, mezi MAS, mezi MAS z různých zemí
6. Účast a práce v sítích – sdílení a předávání si zkušeností, informace, kontakty
OSA IV. Leader – pomoc venkovským územím společným postupem místních partnerství
metodou „zdola nahoru“ na podkladě místní rozvojové strategie oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život, vytvořit nová pracovní místa
a zvýšit celkovou stabilitu území – přispět ke zkvalitnění místní samosprávy, životního prostředí a života na venkově. Podpoří konkrétní projekty různých venkovských subjektů – obcí,
svazků obcí, podnikatelů, neziskových organizací, sdružení právnických osob, církví.
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MAS - Místní akční skupina = LAG = Local action group
Je místní partnerství soukromých a veřejných subjektů. Členové MAS musí pocházet z daného
území. Musí mít právní subjektivitu – např. občanské sdružení, obecně prospěšná společnost,
zájmové sdružení právnických osob.
SPL - Strategický plán Leader – je pro místní akční skupinu komplexním dokumentem, který
neřeší pouze témata oblastí podpory, ale rovněž způsoby, jak bude tato podpora rozdělována
a následně realizována v území MAS. Deﬁnuje prioritní oblasti, které je potřeba v rámci regionu řešit.
Fiche opatření (dále jen Fiche) je stručný popis opatření stanovených MAS v souladu se SPL a
podmínkami Pravidel opatření IV.1.1. OS Aktivios nabízí podporu v rámci 9 ﬁchí. Každé opatření (ﬁche) deﬁnuje zaměření a cíl projektů, okruhu žadatelů, podmínky žádosti, způsobilé
výdaje, povinné a nepovinné přílohy, výše dotace, preferenční kritéria apod.
Režim „de minimis“ Podmínka dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, kdy celková výše
podpory poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku
200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl).
Výběrová komise MAS Volený orgán místní akční skupiny, který provádí hodnocení předložených projektů v programu Leader. Bodování jednotlivých projektových žádostí probíhá dle
pravidel a preferenčních kritérií.
SZIF - Státní zemědělský intervenční fond (zřízený zák. č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – akreditovaná platební agentura pro poskytování dotací v rámci PRV neboli
poskytovatel dotace)
RO SZIF – regionální odbor SZIF
Alokace – umístění, v našem případě určení ﬁnančních prostředků.
Mikropodnik – Mikropodnik spadá do kategorie malých a středních podniků. Jedná se
o podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat a nebo roční účetní rozvaha
nepřekračují 2 mil. EUR.

Odezvy na soutěž
z minulého čísla
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DĚTEM

SOUTĚŽ
Jeden z milých dopisů, který nám přišel jako odpověď na soutěžní otázku z minulého vydání, jsme museli otisknout, abychom se podělili s našimi čtenáři
o milou reakci a příjemné hodnocení nejen naší práce. Doufáme, že s rozšiřováním našich aktivit nás podobných dopisů ještě mnoho čeká. Našemu čtenáři
děkujeme a jako poděkování posíláme malou pozornost.

Těšíme se na Vánoce!
Hádanka pro děti
Ozdobte stromeček

vystřihněte s maminkou nebo tatínkem písmenka a nalepte je na obrázkové
ozdoby podle toho, jakým písmenkem obrázek začíná a vyluštěte tak odpověď
na otázku: „Milé tety najdete v kaceláři ........“

Ti z vás, kdo přijdou
s „vyluštěným stromečkem“

na výstavu OS Aktivios
dne 10. prosince 2008
do Komunitního centra
v Přešticích,
dostanou od nás
drobnou odměnu.

Hádanka pro dospělé
Víte, kde se nachází tento zajímavý objekt?
Napište nám o něm něco více.
Odpověď nám zašlete
do 15. února 2009
e-mailem nebo písemně na adresu:
info@mas-aktivios.cz
nebo
Nezdice 46, 334 01 Přeštice.
Ze správných odpovědí vybereme ke slosování ty nejzajímavější.
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KAM ZA KULTUROU V PROSINCI
Hrádek u Rokycan
4. 12. 2008
Posezení pro seniory
Čas: 16.00 hod.
Místo: v restauraci DK
Pořadatel: Klub důchodců,
Kastner Zdeněk
7. 12. 2008
Mikuláš v DK
Čas: 14.00 hod.
Místo: sál DK
Pořadatel: DK, Krtilová Helena
6. 12. 2008
Turnaj ve stol. tenise pro děti
Čas: 8.30 hod.
Místo: v herně na stadionu v Hrádku
Pořadatel: oddíl stolního tenisu,
ing. Janík Ladislav
10. 12. 2008
Vánoční jarmark se staročeskou zabijačkou
Čas: od 14.00 hod. společné zpívání
koled s městy Plzeňského kraje, od
18,00 hod. před DK s Hrádeckou kapelou Místo: před DK
Pořadatel: MěÚ, občanské sdružení Pionýr, NĚ-HA, ZŠ a MŠ Hrádek,
Komise pro kulturu, školství a sport,
Vasková Vlasta, Perlík Jaroslav
17. 12. 2008
Zpívání koled
Čas: 14.00 hod. Místo: pod vánočním
stromem před DK
Pořadatel: ZŠ Hrádek, Mgr. Fišerová
Dagmar
12. 12. 2008
„Koledníček“
Čas: 18.00 hod. Místo: sál DK
Pořadatel: DK Krtilová Helena, ZŠ
a MŠ Hrádek, ing Valešová Anna,
Dudková Zdeňka
30. 12. 2008
Předsilvestrovská merenda
Čas: 16.00 hod.
Místo: sál DK
Pořadatel: Klub důchodců, Kastner
Zdeněk a DK Krtilová Helena
Starý Plzenec
4. 12. 2008 - vernisáž výstavy
Tomáš Brandner - „marionety, kresby, retro hodiny“
Čas: 17.00 hod.
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932 Vstup: volný
Kontakt: K-Centrum,
městská knihovna, Smetanova 932,
tel: 377 183 662, 377 183 659, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz
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16. 12. 2008 - III. koncert sez. 08/09
„Vánoční koncert“
Účinkují: posluchači Konzervatoře
Plzeň
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
a Kruh přátel hudby
Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti od 6 do
15 let a studenti 30,- Kč (prodej vstupenek na místě před koncertem).
Kontakt: tel.: 377 183 662,
377 183 659, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
19. 12. 2008
Zpívání u vánočního stromečku
Čas: od 17.00 hod. Místo: Masarykovo
náměstí (před radnicí)
Účinkují: dětský folklórní soubor
Úslaváček a dětský pěvecký sbor ZUŠ
Starý Plzenec
24. 12. 2008
Živý betlém
tradiční představení o narození Ježíška
plné koled a pohodové nálady
Čas: 14.00 hod. Místo: u kostela
sv. J. Křtitele na náměstí
Účinkují: děti a dobří lidé nejen z farnosti ve Starém Plzenci
Pořadatel: Město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz
KOZEL státní zámek
14. prosinec 2008
Koncertní cyklus 2008
Pavel Šporcl 5x jinak
Čas: 16.00 hod.
Le Quattro Stagioni - Pavel Šporcl
a Talichův komorní orchestr
Štěnovice
9. 12. 2008
Vypuštění balónků s přáním
Ježíškovi
Čas: 15.00 hod.
Místo: na školním hřišti ZŠ Štěnovice
12. 12. 2008
Dětský adventní koncert
Čas: 17.00 hod.
Místo: v kostele sv. Prokopa
ve Štěnovicích vystoupí děti ze štěnovické a dobřanské Základní umělecké
školy J. S. Bacha Dobřany
Dolní Lukavice
18. 12. 2008
Vánoční koncert
Místo: v kostele sv. Petra a Pavla

Blovice
7. 12. 2008
Prosincová šlápota
Čas: sraz účastníků ve 14.00 hod.
na náměstí.
Trasa pochodu: památky Blovic.
Pořadatel: TJ Blovice
10. 12. 2008
Společné zpívání koled
Místo: blovické náměstí
V 18 hod. se pak připojíme prostřednictvím Českého rozhlasu k dalším
10 městům Plzeňského kraje a společně si zazpíváme dvě vánoční koledy - Narodil se Kristus Pán a Nesem
vám noviny. Pro všechny účastníky
zpívání je připraven pamětní list,
zdarma svařené víno a pro děti čaj.
Společně také rozsvítíme vánoční
strom. Jste srdečně zváni!
Řenče
6. 12. 2008
Vánoční jarmark
Čas: 13.00 - 18.00 hod.
Místo: v sále hostince Řenče
Ježíškova vánoční pošta, autogramiáda Mirky Kuntzmannové, prodej čajů, drobných dárků keramiky,
květinové výzdoby, malování vašich
portrétů, tkaní na stavu, zdobení
perníků a další + doprovodný kulturní program
15. 12. 2008
Adventní koncert
Čas: 18.00 hod.
Místo: kostel sv. Cyrila a Metoděje
Program: vystoupení dětí ZŠ Řenče,
kroužek ﬂétniček a ženský pěvecký
sbor Carmina
21. 12. 2008
Zpívání pod stromečkem
Čas: 17.00 hod.
26. 12. 2008
Turnaj ve stolním tenise
Čas: 9.00 hod.
Místo: „Hostinec U supa“
Libákovice
22. 12. 2008
Zpívání pod stromečkem
Čas: 17.00 hod.
Vodokrty
23. 12. 2008
Zpívání pod stromečkem
Čas: 17.00 hod.
Lužany
12. 12. 2008
Vánoční koncert pěveckého
sboru „Hlásek“

Čas: 18.00 hod.
Místo: zámek Lužany

A je to tu! Aerobik i v sobotu – potřetí…

15. 12. 2008 – výroč. 10. koncert
Adventní koncert
pěveckého sboru „Carmina“
Čas: 18.00 hod.
Pořadatel: zámek Lužany
+ ZUŠ Přeštice

na začátek února si pro Vás přeštická cvičitelka aerobiku Lenka Hajšmanová připravila opět
sportovní sobotu. Přijdte protáhnout těla při lekci aerobiku a bodyformingu, „ochutnejte“
novou formu v body mind světě „chi toning“, zájemci pak mohou propotit svá trička při
lekci indoor cyclingu s Tomášem Bauerem a na závěr zklidnit tělíčko při hodině pilates
s overbally a strečinku. Jako vždy bude pro Vás připraveno občerstvení, slosování vstupenek
o pěkné ceny a možnost nakoupení super oblečků pro sportovní chvilky, třeba jako odměnu
za Váš sportovní výkon... Přesnější info o datu a čase konání se včas dočtete v Přeštických
novinách a na webových stránkách mikroregionu Přešticko
www.mikroregion.net/presticko/cz/. Přijdte, těšíme se na Vás!

Pořadatel: zámek Lužany
+ ZUŠ Přeštice

Borovy
11. 12. 2008
Vánoční jarmark
Čas: 15.00 - 17.00 hod.
Místo: MŠ Borovy.
Prodej drobných výrobků od dětí
z MŠ + doprovodný program.
Nezdice
14. 12. 2008
Vánoční koncert
Čas: 16.00 hod.
Místo: kostel sv. Prokopa
vystupuje „Schola Redemptoristů“
23. 12. 2008
Zpívání pod stromečkem
Čas: 17.00 hod.
Merklín
3. 12. 2008
Mikulášská nadílka
a diskotéka
Čas: 14.00 hod.
Místo: Sokolovna v Merklíně
14. 12. 2008
Předvánoční koncert
Čas: 14.00 hod.
Místo: evang. kostel v Merklíně
Vystoupí: uživatelé služeb stř. Radost,
žáci Speciální školy Diakonie, sestry
Zvolánkovy a hosté
Prodej výrobků z dílen
Přeštice
26. 11. 2008 - 6. 1. 2009
Prvorepublikové Vánoce
Místo: Dúm historie Přešticka
6. 12. 2008
Dětský mikulášský rej
Čas: 14.00 - 17.00 hod.
Místo: KZ Přeštice
Pořadatel: manželé Květoňovi

7. 12. 2008
Výroba chlebáčků - A. Švec
Čas: 14.00 - 17.00 hod.
Místo: Dům historie Přešticka
10. 12. 2008
Celodenní České trhy
Místo: náměstí Přeštice
Vánoční zpívání koled
(sbory z Přeštic)
Místo: podium na náměstí Přeštice
Čas: 16.00 - 18.15 hod.
11. 12. 2008
Vánoční koncert ZUŠ
Čas: 17.00 hod.
Místo: sál ZUŠ Přeštice
14. 12. 2008 ﬁlm pro pamětníky
Hotel Modrá hvězda
Čas: 17.00 hod.
Místo: kinosál KZ Přeštice

Advent v Domu historie Přešticka

Čas: od 14 -17 hodin

ukázka rukodělných technik - pečené ozdoby na vánoční stromeček,

pí. M. Kuntzmannová, Žerovice Figurky a vánoční ozdoby ze šustí,
paní E. Slivoňová, Plzeň
15. 12. 2008
Vánoční koncert - Rožmitálské
venkovanky velký sál KZ
21. 12. 2008

Advent v Domu historie Přešticka

Čas: 14 - 17 hod. prodej medu a me-

doviny, výrobků z medu a vosku
Vánoční zpívání
na schodech u kostela – Carmina
Čas: 15.00 hod. Místo: pod kostelem Nanebevzetí panny Marie
22. 12. 2008
Vánoční mše „Hej, mistře“
pěvec. sbor Carmina
Čas: 18,30 hod. Místo: kostel
Nanebevzetí panny Marie
24. 12. 2008
Vánoční bohoslužba pro děti
Čas: 16.00 hod.
Místo: evangelická fara

Jak rychle běží čas a už
další rok pomalu mizí v dáli
a s ním i něco v nás…
a ten nový, ten zdá se cizí…
Je to rok neznáma, naděje.
Tak budem´ zas o rok starší
a s námi celý svět.
Tak ťukněme si na zdraví
a nespěchejme, čas strávený
s blízkými si vychutnejme
a na starosti všedních dnů
alespoň na chvilku
zapomeňme.
A Vám všem, milí čtenáři,
přejem´ veselé a pohodové
Vánoce a všechno dobré
v novém roce 2009!
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