
 
 
 

PODÍLEJTE SE NA SMĚŘOVÁNÍ DOTACÍ EU 
 

Kam by měla směřovat strategie regionu, kde žijete? 
Máte námět na zajímavý projekt a uvažujete o získání dotace? 

Co by podle Vás mělo být podporováno dotacemi EU? 
Zajímá Vás, jaké projekty byly na našem území podpořeny? 

Jak jste spokojeni s podpořenými projekty? 
 

Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství, působící na území Konstantinolázeňska, 
Stříbrska, Plánska a Hracholusek aktualizuje oblasti podpory v rámci Strategického plánu LEADER  

pro období 2011 – 2013 ve kterém rozdělí přes 16 mil. Kč na podporu projektů v daném území. 
 

V rámci této aktualizace pořádá MAS otevřené veřejné konzultace směřování dotační podpory  
se zástupci místních neziskových organizací, podnikatelů, veřejné správy ale i široké veřejnosti. 

Konzultace budou pořádány formou diskusních seminářů na různých místech v regionu,  
které jsou určené nejen pro účastníky z dané obce, ale i z jejího širšího okolí. 

 
Program seminářů bude vždy identický a bude zahrnovat představení MAS, základní informace o stávajících oblastech 

podpory a příkladech podpořených projektů v letech 2007 – 2010 a diskusi nad návrhy úprav podmínek  
pro období 2011 – 2013 a informaci o připravované 6. výzvě k předkládání Žádostí o dotace. 

 
Pokud máte zájem se vyjádřit k výše uvedeným otázkám, nebo by Vás zajímalo,  

zda-li je pro Váš projekt možné získat dotaci z Evropské unie,  
zúčastněte se jednoho z níže uvedených seminářů. 

 
V případě zájmu o individuální konzultaci Vašeho projektového záměru  

je možné domluvit si osobní schůzku vždy v uvedených dnech mezi 9 a 14 hod. 
 

Z organizačních důvodů svou účast na semináři nebo zájem o konzultaci prosím nahlaste 
nejpozději 2 dny předem na e-mail: frouzova@leader-ceskyzapad.cz nebo na tel. 774499392. 

 
 

28. 3. 2011 pondělí 15 hod. Pernarec zasedací místnost OÚ 
1. 4. 2011 pátek 15 hod. Svojšín zasedací místnost OÚ 
5. 4. 2011 úterý 15 hod. Chodová Planá zasedací místnost v KD 
7. 4. 2011 čtvrtek 15 hod. Líšťany sál KD 
8. 4. 2011 pátek 15 hod. Kladruby zasedací místnost MěÚ 
11. 4. 2011 pondělí 15 hod. Bezdružice klubovna v KD 
13. 4. 2011 středa 15 hod. Sytno sál KD/OÚ 

 
 

Základní podklady pro účastníky seminářů budou zveřejněny do 24. 3. 2011 na www.leader-ceskyzapad.cz.  
 
 

 
 

 

  Spolufinancováno Evropskou unií.  
 

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


