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10. 8. Večer s MAS Nad Orlicí
20 h., místo bude upřesněno
23. – 28. 8. Země živitelka
Prezentace MAS
4. 9. Valné shromáždění členů
16:30 h., Kulturní dům KOS,
Konstantinovy Lázně

dotace & granty
17. 8. Slov.-český ženský fond
Posílení sebevědomí a vůdčích
schopností dívek a mladých žen
30. 8. Nadace Vodafone
Program VPOHO - nízkoprahové
kluby pro děti a mládež
31. 8. Nadace Sophia
Vzdělávací akce, publikační
činnost, vědecko-výzkumné práce
31. 8. Nadace Partnerství
Strom života – malé granty
1. 9. Program Mládež v akci
Výměny mládeže, iniciativy
mládeže, dobrovolná služba
1. 9. Mezinár. vyšegrádský fond
Malé granty v rámci zemí V4 –
kulturní, školy, výzkum, mládež,
turismus, spolupráce
10. 9. MŠMT
Podpora EVVO ve školách
10. 9. Nadace Via + Č.Spořitelna
Pomáháme zlepšovat lidem místo
kde žijí – veřejná prostranství
15. 9. Mezinárodní vyšegrádský
fond – standardní granty
19. 9. Nadační fond obětem
holocaustu
Obnova židovských památek,
vzdělávání v oblasti judaismu
30. 8. Nadace Auxilia
Propagace NNO a jejich aktivit
30. 9. Česká rada pro oběti
nacismu
Sociální, výzkumné
a publikační projektu
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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
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Pro odhlášení odběru zašlete na
informatorium@leader-ceskyzapad.cz
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ZVEME VÁS NA BESEDU SE ZÁSTUPCI
NOVÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY NAD ORLICÍ
Ve dnech 10. a 11. 8. 2007 se na území naší MAS
bude konat exkurze po vybraných úspěšných projektech, které se účastní především zástupci nově
vzniklé MAS Nad Orlicí. V pátek od 20 h. zveme
ke společné besedě členy naší MAS. Zájemci
hlaste se na do 9. 8. na tel. 374692021 nebo na
e-mailu florian@leader-ceskyzapad.cz.
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ MAS
Dne 4. 9. 2007 se bude od 16:30 do cca 19:30 h.
v Kulturním domě KOS v Konstantinových
Lázních konat 6. valné shromáždění členů MAS,
které bude mít na programu především volbu
členů orgánů MAS po vstupu nových členů a
schválení Integrované rozvojové strategie území.
V úvodu se představí také jednotlivé mikroregiony,
které území místní akční skupiny tvoří.
PROGRAM LEADER+ UKONČEN
Dne 30. 7. 2007 byla na regionálním odboru SZIF
v Českých Budějovicích předána žádost o proplacení režijních nákladů sekretariátu MAS za první
pololetí roku 2007, čímž byla fakticky ukončena
realizace programu LEADER v naší MAS. V současné době jsou dokončovány poslední dva podpořené projekty.
ŽÁDOST O GRANT NA PŘÍPRAVU PROGRAMU DO NORSKÝCH FONDŮ NEUSPĚLA
Žádost naší MAS o grant na přípravu tzv. programu s pracovním názvem „Památky a neziskovou“
(úplný název „Neziskové organizace a aktivní občanství jako cesta k udržitelnému rozvoji regionu
Český Západ“) do Finančních mechanismů EHP/
Norska bohužel neuspěly. Z 592 předložených
žádostí bylo vybráno pouhých 43, povětšinou
velké projekty zaměřené na jednu hlavní aktivitu.
Tento fakt ale nic nemění na tom, že sekretariát
MAS má možnost žádost o dotaci na podporu
výše uvedeného programu zpracovat vlastními
silami. Výsledky hodnocení žádosti „Záchrana
a obnova sakrálních památek regionu Český
Západ“ zatím nejsou známy.
V IRSKU SE KONALO DALŠÍ SETKÁNÍ
MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU STEZKY CHUTI,
DALŠÍ BUDE V ŘÍJNU V ČESKÉ REPUBLICE
Ve dnech 19. a 20. 7. se v irském Roscommonu
konalo další setkání realizátorů mezinárodního
projektu Stezky chuti. Na setkání se sešli zástupci
z Itálie, Irska, Maďarska, Řecka, Španělska, Velké
Británie a samozřejmě České republiky, reprezentované naší MAS. Noví partneři z Polska se setkání bohužel nemohli zúčastnit. Další setkání projektových partnerů se bude konat ve dnech 4.-6. 10.
2007 v České republice. Všichni partneři se budou
účastnit Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP 2007, kde v pátek 5. 10.
připraví i celo-denní seminář o regionálních zemědělských produktech a v sobotu 6. 10. navštíví
Slavnosti jablek na Krasíkově. K prezentaci na
veletrhu ITEP jsou zváni i všichni členové MAS.
Hlásit se mohou u asistenta MAS H. Floriana na
adrese florian@leader-ceskyzapad.cz.

DO KONCE SRPNA JE TŘEBA UHRADIT
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Členům MAS byla rozeslána tabulka s výpočtem
výše členských příspěvků pro rok 2007, které je
je třeba uhradit na účet 168589090/0600 do 31. 8.
2007. Variabilní symbol IČO Vaší organizace. Po
jejich přijetí bude členům zaslán doklad o úhradě.
NOVÉ HRANICE ÚZEMÍ MAS
Do uzávěrky pro rozšiřování území MAS, dne
31. 7. 2007 projevily zájem o zapojení do území
MAS všechny obce Mikroregionu Hracholusky,
Obec Benešovice, Obec Blažim, Obec Ostrov
u Bezdružic, Městys Chodová Planá a obec Pňovany. Vstup těchto obcí do MAS musí oficiálně
schválit Výbor partnerství MAS na svém jednání
27. 8. 2007.
DOTACE PRO PODNIKATELE Z EVROPSKÉ
UNIE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007-13 VYHLÁŠENY
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní
fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásily výzvu
k předkládání žádostí o dotaci z Operačního
programu životního prostředí (OPŽP) s uzávěrkou
26. 10.2007. Výzva se týká jak obcí a neziskových
organizací, tak i podnikatelů (v některých případech). MAS Český Západ – Místní partnerství je
připravena pomoci zájemcům, kteří se přihlásí do
27. 8. 2007 pomoci s přípravou žádosti o dotaci.
1.1.1. Snížení znečištění vod z komunál. zdrojů
čističky odpadních vod a stokové systémy
v aglomeracích nad 2000 efektivních obyvatel
1.2. Zlepšení jakosti pitné vody
úpravny vody, zdroje pitné vody, přivaděče
a rozvodné sítě vody pro více než 2000 obyvatel
2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži
pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje,
nově budované rozvody centrálních zdrojů tepla
2.3. Omezování emisí
rekonstrukce spalovacích zdrojů,
zařízení pro záchyt emisí
3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla
centrální lokální a blokové kotelny,
resp. zdroje tepla využívajících obnovitelné
zdroje energie apod. v obytných domech
3.2.1. Realizace úspor energie
zateplení budov, rekonstrukce topných soustav
3.2.2. Využívání odpadního tepla
technologie na využití odpadního tepla
4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady
regionální integrované systémy nakládání s odpady, sběrné dvory, kompostárny, bioplynové stanice, rekultivace starých skládek, odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích.
4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží
inventarizace, průzkum a sanace
kontaminovaných míst
7.1. Environmentální centra
rekonstrukce, nákup a výstavba
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