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200701
Akce
XVI. setkání Kostelců České
republiky a oslavy 655 let
od první zmínky obce
a 115. výročí založení první
organizace dobrovolných hasičů
výběr z programu 30. 6. 2007
10:00 zahájení na návsi
10:00 Josef Švejk c.k. ŠRAML
10:45 vystoupení dětí a rodičů
MŠ Kostelec u Stříbra
11:20 Kostelecká šestka
dechový orchestr a mládežnický taneční soubor
Kostelec u Kyjova*
12:30 Starší páni – Country Tachov
14:00 imitátor Václav Faltus
14:30 Kostelecká šestka
15:00 výlet do minulosti obce
DIVOCH Stříbro
17:00 Amati Bend Stříbro
20:00 Repelent Plzeň
*) Kostelec u Kyjova leží v partnerské MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Jeho starostka je zároveň
předsedkyní této MAS.

dotace & granty
29. 6. Nadace občanského fóra
Opomíjené památky
Památky a zdraví
29. 6. Ministerstvo kultury ČR
Restaurování movitých kulturních
památek
30. 6. Nadace České spořitelny
Senioři vítáni – zapojení aktivních
seniorů
6. 7. Open Society Institute
Podpora dokumentární fotografie
13. 7. Evropská komise
Program PROGRESS
15. 7. Nadace Veronica
Ekovýchova, krajina

kontakty
kancelář místní akční skupiny
Český Západ - Místní partnerství
Miroslava Válová, předseda MAS
OÚ Olbramov
Olbramov 5
349 01 pošta Stříbro
T 374 692 021
M 724 183 671
E valova@leader-ceskyzapad.cz
Turistické a environmentální
Informační centrum Kladruby
Jan Florian, asistent MAS
Husova 6
349 61 Kladruby u Stříbra
T 373 721 003
M 777 870 202
E florian@leader-ceskyzapad.cz

Vydává občanské sdružení
Český Západ – Místní partnerství.
Pokud chcete dostávat Imformatorium do Vaší e-mailové schránky,
přihlašte se pomocí e-mailu na
informatorium@leader-ceskyzapad.cz,
jako předmět zprávy uveďte „prihlasit“.
Pro odhlášení odběru zašlete na
informatorium@leader-ceskyzapad.cz
e-mail s předmětem „odhlasit“.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ MAS
ROZHODLO O VÝŠI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
NA ROK 2007 A DALŠÍM ROZŠIŘOVÁNÍ ÚZEMÍ
Ve čtvrtek 21. 6. 2007 se na zámku ve Svojšíně
konalo 5. Valné shromáždění členů MAS, na
kterém bylo kromě 26 členů přítomno 11 hostů,
kteří vyslechli zprávy o činnosti a hospodaření
MAS v roce 2006 a schválili plán aktivit na rok
2007. Současně také rozhodli o výši členských
příspěvků na rok 2007 takto:
fyzická osoba nepodnikající (aktivní občan)
dobrovolné, doporučené 0 – 200 Kč / rok
fyzická osoba – podnikatel (živnostník)
1.000 Kč / rok
právnická osoba – podnik (s.r.o., a.s., zem. druž.)
2.000 Kč / rok
neziskové organizace (občanská sdružení)
200 Kč / rok
zástupci obcí a měst
2 Kč / obyv.* / rok
*) Počet obyvatel u obcí a měst je třeba zjistit z databáze ČSÚ dle stavu
k 31. 12. předcházejícího roku.

Bylo rozhodnuto, že příspěvky je nutno uhradit do
31. 8. 2007 na účet 168589090/0600, variabilní
symbol IČO organizace. Po jejich úhradě bude
členům zaslán doklad o úhradě.
Práva a výhody členů MAS:
- možnost volit a být volen do orgánů MAS,
tedy spolurozhodovat o směřování činnosti
MAS
a rozvoji území regionu Český Západ
- bezplatné konzultace projektových záměrů
a jejich financovatelnosti z dotací a grantů
- informování o vhodných finančních zdrojích
pro krytí činnosti člena
sleva na služby, poskytované MAS
(především zpracovávání projektových
žádostí apod.)
Členové byli dále seznámeni se zájmem některých sousedních obcí vstoupit do MAS. Vzhledem
k tomu, že se v současnosti zpracovává Rozvojová strategie MAS na období 2007-13, byl stanoven nejzazší možný termín 30. 7. 2007, do kterého by měly obce, které mají zájem vstoupit
do MAS, zaslat svoji přihlášku. Zároveň bylo
doporučeno při případném rozšiřování území MAS
držet se maximální vymezené hranice (viz mapka
– tečkované vymezení) a současně klást důraz na
integritu území a zachování tripartity obcí, NNO
a podnikatelů.
Ředitel Centra pro komunitní práci západní Čechy
Mgr. Jan Martínek, který dosud zajišťoval pro
MAS funkci jednatele, oznámil, že tuto agendu
předává svému kolegovi Mgr. Tomáši Svobodovi,
který se bude rovněž podílet na zpracování
aktualizace Rozvojové strategie MAS. Ta by měla
být dokončena v průběhu srpna 2007. Její priority
a opatření jsou zveřejněny na www.leaderceskyzapad.cz, kde je otevřeno i diskusní fórum
pro vyjádření případných připomínek.

NORSKÉ FONDY: SOUČASNÝ STAV ŽÁDOSTI
Ministerstvo kultury ČR doporučilo žádost naší
MAS o podporu integrovaného projektu „Záchrana
a obnova sakrálních památek regionu Český Západ“ v rámci 2. výzvy Finančních mechanismů
EHP/Norska. Nyní bude následovat projednání
Monitorovacím výborem (červenec 2007) a následně rozhodnutí Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu (podzim 2007). Doufáme tedy, že
se naší žádosti podaří uspět, doporučujeme jednotlivým partnerům projektu připravit svou část
k realizaci a zajistit si potřebné finanční zdroje.
DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE
Dne 11.6.2007 bylo Ministerstvem zemědělství ČR
vyhlášeno první kolo příjmu žádostí o dotace
z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007
– 2013 pro následující opatření:
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
investice do budov, staveb a technologií pro
živočišnou nebo rostlinnou výrobu
I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů,
postupů a technologií v zemědělství
I.3.2 Zahájení čin. mlad. zemědělců (do 40 let)
III.1.1 Diverzifikace čin. nezemědělské povahy
výstavba a modernizace bioplyn. stanice, kotelen
na biomasu a zařízení na výrobu tvarov. biopaliv
Uzávěrka předkládání žádostí je 27.7.2007 (pro
opatření I.3.2. už 20.7.2007), více na www.szif.cz
(odkaz PRV/EAFRD). MAS je připravena pomoci
nebo kompletně zajistit přípravu žádosti o podporu
zemědělcům, kteří se přihlásí do 6. 7. 2007.
VYŠLA ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS
A NOVÝ ZPRAVODAJ
Při příležitosti konání Val. shromáždění byla vydána Zpráva o činnosti MAS za roky 2004-6. V případě Vašeho zájmu ji Vám zašleme, lze ji také
stáhnout z www.leader-ceskyzapad.cz. Současně
bylo také vydáno 3. číslo Zpravodaje, které bude
distribuováno do obcí koncem června. Prosíme
proto obecní a městské úřady o distribuci zpravodajů v obcích.

www.leader–ceskyzapad.cz

