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AKTUALITY
6. VÝZVA 2011
V odpoledních hodinách 8. dubna
2011 byla CP SZIF v Praze
schválena již 6. výzva MAS
Třeboňsko o.p.s. Ta je podle SPL
Krčínovo Třeboňsko 2007 – 2013
vyčleněna pro Fichi 4 – Rozvoj obcí,
Fichi 5 – Občanská vybavenost,
služby a Fichi 6 – Kulturní
dědictví. Žadateli v této výzvě
mohly být obce podle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. Svazky obcí
dle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích,
ve
znění
pozdějších
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský
zákoník,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
Nestátní
neziskové organizace podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
(občanská
sdružení),
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o
změně
a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
(obecně
prospěšné
společnosti), zákona č. 227/1997
Sb., o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění
některých souvisejících

zákonů (zákon o nadacích a
nadačních fondech), ve znění
pozdějších
předpisů
(nadace).
Církve a jejich organizace dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských
společnostech). Zájmová sdružení
právnických osob podle §20f a
následujících zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, jsou-li jejich
členy obce, svazky obcí a v případě
Fiche 6 také Fyzické a právnické
osoby podnikající dle zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
Dne 13. května ve 14 hodin byl
ukončen
příjem
žádostí
o
dotaci.Celkem
bylo
na
MAS
zaregistrováno 19 žádostí o dotaci,
které byly postoupeny k administrativní
kontrole
a
kontrole
přijatelnosti.
Poté byly
žádosti
postoupeny
Výboru pro výběr a monitorování
projektů k bodovému hodnocení.
Dne 8. června byly projekty
doporučené ke schválení předloženy Programovému výboru MAS

a Správní radě MAS. O těchto i
dalších krocích MAS informuje
v oddíle Aktuality na stránkám
www.mas-trebonsko.cz. Zde také
naleznete přehled o příjmu a
výběru projektů spolu s přehlednou tabulkou, která je zároveň
uveřejněna na poslední straně
tohoto zpravodaje.
Ohlédnutí za rokem 2010
Místní akční skupina Třeboňsko
o.p.s. ve své činnosti pokračovala
podle Strategického plánu LEADER
i v roce 2010. Vypsala celkem dvě
výzvy
k předkládání
projektů
zaměřených na rozvoj členských
obcí, zlepšení infrastruktury lesů,
modernizaci
zemědělství
a
cestovního ruchu. Dohromady bylo
v obou výzvách přijato 20 projektů,
jeden žadatel projekt stáhl a po
provedených kontrolách bylo 17
projektů zaregistrováno na RO
SZIF. Celkově tak výzvy Místní
akční skupiny Třeboňsko o.p.s. za
rok 2010 „přinesly“ do regionu
více než 17 milionů korun.
Ovšem „MASka“ se neomezila
pouze na tuto činnost. Například
společně s Místní akční skupinou
Mikulovsko o.p.s. vytvořila a
realizovala projekt spolupráce obou
vzdálených regionů zaměřený na tři
gastronomické fenomény těchto
oblastí, a sice na ryby, zvěřinu a
víno, a jejich příkladné využívání
v gastronomických
zařízení
cestovního ruchu. Projekt byl velice
úspěšný. V jeho rámci se například
uskutečnily vzdělávací semináře
vedené mistry svého oboru, kteří
předali své zkušenosti a dovednosti
pracovníkům
z gastronomických
zařízení
obou
regionů.
Dále
proběhly tzv. Dny spolupráce, které
v Třeboni a recipročně v Mikulově
přiblížily návštěvníkům oba regiony
a regionální specifika. V samotném

závěru projektu byla také vydána
populárně-naučná
publikace
s názvem RYBY, ZVĚŘINA, VÍNO,
která kromě prezentace regionů
shrnula
především
odborné
poznatky o zacházení a využívání
jmenovaných surovin.
Na tomto místě se patří poděkovat
všem
aktivním
členům
MAS
Třeboňsko
o.p.s.
i
všem
partnerům.
Galerie projektů MAS
V rámci rubriky Galerie projektů
MAS je představen v každém čísle
zpravodaje
jeden
projekt
realizovaný v rámci opatření IV.1.2.
V tomto
vydání
zpravodaje
přinášíme informace o jednom
z úspěšných projektů 1. výzvy
MAS.
Projekt
Bezdrátový
místní
informační
systém
pro
obec
Novosedly nad Nežárkou ROR digi
byl realizován v1. výzvě 2008. V
rámci projektu byl v Novosedlech
nad Nežárkou a místních částech
obce vybudován bezdrátový obecní
rozhlas
zahrnující
ústřednu
umístěnou v objektu obecního
úřadu, výkonná místa v částech
obce Novosedly nad Nežárkou a
dále v místních částech Kolence,
Mláka a Jednoty. Systém slouží k
předávání důležitých informací
včetně
varování
v
krizových
situacích občanům.

Zajímavosti z dění v rámci PRV
Ministr zemědělství Ivan Fuksa v
Monínci ocenil činnost místních
akčních skupin. Zde uveřejňujeme
příslušnou tiskovou zprávu.
Tisková zpráva – Rozvoji venkova,
aktuálním otázkám zemědělství v
regionu a především činnostem
místních akčních skupin (MAS)
bylo věnované dvoudenní setkání
ministra zemědělství Ivana Fuksy
se
starosty,
manažery
MAS,
farmáři
a
vedením
Svazu
provozovatelů lanovek a vleků v
Monínci
na
Benešovsku.
Ministerstvo zemědělství podporuje
místní
akční
skupiny
poskytováním dotací z Programu
rozvoje venkova.
„Místní akční skupiny jsou založeny
na principu partnerství a spolupráce
veřejného,
soukromého
a
neziskového sektoru na místní
úrovni. Oceňuji na jejich práci nejen
to, že aktivizují občany v daném
mikroregionu,
sjednocují
je
a
podporují
jejich
dobrovolnou
činnost, ale i další jejich silné
stránky,
jako
je
propagace
regionálních tradic, řemesel a
produktů,“ řekl na diskusním fóru
ministr Fuksa.

V České republice působí přibližně
150 místních akčních skupin,
z nichž
112
čerpá
podporu z
Programu rozvoje venkova v rámci
IV. osy LEADER. „Pro období let
2007 až 2013 jde o více než pět
miliard korun, kdy půl miliardy je
určeno na projekty spolupráce.
Zbývající 4,7 miliardy korun se dělí
mezi zmíněných 112 místních
akčních skupin,“ vysvětlil ministr
Ivan Fuksa.
Místní akční skupiny vytvářejí
takzvaný
Strategický
plán
LEADER, což je všestranný plán
rozvoje území, kde tyto skupiny
působí. V ČR se metoda LEADER
velmi osvědčila, mimo jiné díky
zapojování veřejnosti do přípravy a
realizace jednotlivých projektů. „I
proto bych byl rád, kdybychom
v příštím programovacím období
zajistili pokrytí celého území Česka
místními akčními skupinami. Pokud
se to povede, rádi budeme všechny
peníze pro obce rozdělovat metodou
LEADER,“ uvedl ministr Fuksa.
Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe
Informace o 7. výzvě 2011
V srpnu letošního roku bude
pokračovat činnost Místní akční
skupiny
vyhlášením
v pořadí
sedmé výzvy, která bude zahrnovat
Opatření zaměřená na Lesy a
Vzdělávání a informace. Harmo nogram vyhlášení výzvy i příjmu
projektů bude upravován přesně
podle
pokynů
SZIF.
Veškeré
potřebné
informace
se
s předstihem dozvíte na internetové
stránce Místní akční skupiny.
Realizace projektu spolupráce
V první čtvrtině letošního roku byla
úspěšně zakončena realizace

projektu spolupráce s Místní akční
skupinou
Mikulovsko
o.p.s.
Projekt, zaměřený na pozvednutí
úrovně
gastronomie
ve
dvou
turisticky velmi exponovaných
regionech České republiky, nesl
název mikulovsko a Třeboňsko
společně pro zvýšení kvality služeb
v cestovním ruchu. Cílem bylo
s pomocí odborníků z obou regionů
předat
potřebné
know-how
především v gastronomii zájemcům
z řad zaměstnanců gastronomických
zařízení
Třeboňska
i
Mikulovska, ale také navázat trvalý
kontakt obou regionů.
Během roku 2010 tak proběhly 4
dvoudenní
vzdělávací
moduly,
exkurze zaměřené na zvláštnosti
obou regionů, ale také setkání
statutárních
zástupců
obcí
i
zástupců podnikatelské sféry obou
regionů. Širokou veřejnost pak
potěšily Dny spolupráce, které
proběhly v Třeboni i Mikulově
v rámci
největších
tamních
slavností. O tom, že projekt založil
životaschopnou spolupráci svědčí
fakt, že v letošním roce tyto Dny
spolupráce proběhnou již mimo
rámec zmíněného projektu.

Předseda Správní rady MAS, Ing. Jan
Hůda, Ph.D. s pracovnicemi Informačního
centra Mikulov.

Cimbálová
z Mikulova.

muzika

Jiřího

Vrbky

Granty a fondy Jihočeského kraje

V termínech od 01. 04. 2011 do 30.
06. 2011 do 14:00 hodin resp. od
01. 01. 2011 31. 12. 2011 do 14:00
hodin jsou vyhlášené aktuální
výzvy Jihočeského kraje. Jedná se
o
Příspěvkový
program
na
financování úroků z úvěru pro
předfinancování
projektů
resp.
Grantový program na podporu
tvorby
územně
plánovací
dokumentace obcí.

Aktuální info a potřebné informace
získáte
na
webové
adrese
www.kraj-jihocesky.cz.
Valná hromada MAS Třeboňsko
o.p.s.
Na datum 23. 6. 2011 bylo Správní
radou MAS Třeboňsko stanoveno
zasedání Valné hromady. Zasedání
proběhne v budově č. 145 v ulici
Dukelská, a to od 17 hodin.
Přítomným
bude
rozdána
především Výroční zpráva MAS za
rok 2010, která obsahuje veškeré
informace o činnosti Místní akční
skupiny. Srdečně zveme všechny
členy.

Základní údaje MAS
Území MAS má rozlohu 1050,6
Km2 s více než 41 tisíci obyvate.
MAS Třeboňsko o.p.s. sdružuje: 4
svazky obcí – tedy celkem 55 obcí,
dále 28 podni- katelských
subjektů, 1 neziskovou organizaci
a 1 veřejně výzkumnou instituci.
Předsedou Správní rady je Ing. Jan
Hůda, Ph.D. Ředitelem MAS je Ing.
Jaromír Vávra, CSc. Projektovým
manažerem MAS je Ing. Marie
Čápová, asistentem projektového
řízení Tomáš Novák.
Kontakty:
Web:http://www.mas-trebonsko.cz
E-mail: mas@mas-trebonsko.cz
Tel:

384 385 688
384 385 689
384 385 690

Tabulka zaregistrovaných projektů v rámci 6. výzvy 2011

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

