INFORMATORIUM
místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství

200804
akce
16.9. Veřejné slyšení 1. výzvy
ZŠ Bezdružice

dotace & granty
12.9. Nadace Via
Komunitní rozvoj, místní dárcovství,
komunitní plánovací procesy
12.9. Nadace člověk člověku
Vzdělávání a volný čas mládeže
24.9. NF obětem Holocaustu
Obnova židovských památek
1.10. Culture 2007-13
Kult. dědictví (movité i nemovité)
1.10. Evropský parlament
Povědomí o Evrop. parlamentu
3.10. Ministerstvo živ. prostředí
Změna klimatu, ochrana přírody
a biologické rozmanitosti, ŽP a vlivy
na zdraví, přírodní zdroje, odpady,
kvalita života, udržitelný rozvoj, …
7.-27.10. PRV a OP Rybářství
viz 2. sloupec vlevo

V RÁMCI 1. VÝZVY PROGRAMU LEADER
2007 - 13 PŘIJATO CELKEM 16 ŽÁDOSTÍ
Ve dnech 27. – 29. srpna 2008 přijala naše MAS
v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007 – 13
celkem 16 žádostí o dotaci, nichž 15 prošlo administrativní kontrolou a postoupily k hodnocení
Výběrovou komisí MAS. V rámci 1. výzvy bude
rozděleno celkem 5.665.296 Kč. Součet
požadované dotace všech přijatých projektů je
8.331.819 Kč a významně překračuje alokaci
1. výzvy. Předkladatelé projektů (žadatelé), členové MAS i široká veřejnost jsou zváni na veřejné
slyšení, kde budou jednotlivé projekty představeny
za přítomnosti Výběrové komise, která bude moci
klást doplňující otázky. Veřejné slyšení se koná
v úterý 16. září 2008 od 13 do 18 hod. v učebně
informatiky, v přízemí budovy ZŠ Bezdružice.
Projekty budou představeny postupně dle programu dole, každý projekt bude mít k dispozici
max. 10 min. na vlastní prezentaci, poté bude
cca 5 min. prostor pro dotazy Výběrové komise.

10.10. OP Životní prostředí
Nakládání s odpady, odstraňování
ekologických zátěží, omezování
průmyslového znečišťování

PROGRAM VEŘEJNÉHO SLYŠENÍ PROJEKTŮ
16. ZÁŘÍ 2008, 13-18 HOD., ZŠ BEZDRUŽICE

15.10. Nadace Landek
Hornické památky

13:00 úvodní slovo předsedkyně MAS
13:15 organizační pokyny

30.10. Nadace Auxilia
Propagace neziskovek
ŘÍJEN OP Životní prostředí
Natura 2000, biodiverzita, obnova
krajiny, vodní režim krajiny,
regenerace urbanizované krajiny,
prevence sesuvů, monitorování
hornictví, omezování rizika
povodní, snížení znečištění vod, …
1.11. Mládež v akci
Dobrovolnictví, iniciativy mládeže,...
5.11. Přeshr. spolupráce – Cíl3
Viz www.kr-plzensky.cz
14.11. Nadace Vodafone
Vpohybu – mladí lidé a komunita
15.11. Nadace ČEZ
Regionální projekty
LISTOPAD 2008 (předpoklad)
2. výzva LEADER 2007-13
LISTOPAD OP Životní prostředí
Snížení znečištění vod, zlepšení
pitné vody, zlepšování ovzduší,
environmentální centra

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, koordinátor LEADER
Husova 6
349 61 Kladruby u Stříbra
T 3737 21 003
M 777 870 202
E florian@leader-ceskyzapad.cz

13:30 Konstantinův biograf na kolečkách
13:45 KD Zhoř – výměna střechy + vybavení
14:00 Zřízení hřiště na plážový volejbal
14:15 Sejdeme se ve stanu!

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
A OP RYBÁŘSTVÍ PŘIPRAVUJÍ DALŠÍ KOLA
V termínu od 7. do 27. října 2008 bude na RO
SZIF v Č. Budějovicích probíhat příjem žádostí
o dotace v rámci 5. kola PRV v těchto opatřeních:
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
záměr a) zlepšení dopravní a technické
infrastruktury a vzhledu obcí
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, zspo, církve
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv.
záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV
pro veřejnou potřebu
- žadatelé: obce, svazky obcí
- projekt musí být realizován v obci do 2000 E.O.
záměr c) územní plán
- žadatelé: obce
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv.
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
záměr a) občanské vybavení a služby
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, zspo, církve
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv.
záměr b) zázemí pro společenské, kulturní, sport.,
spolkové, environmentální a círk. aktivity
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, zspo, církve
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv.
III.2.2. Kulturní dědictví venkova

15:00 Park pro radost – IV. etapa
15:15 Kultivace veřejných prostranství ve
spádových obcích města Kladruby
15:30 Malotraktorem za ovcí pasoucí se nad obcí
15:45 Doplnění technického zázemí města
Bezdružice v oblasti péče o zeleň
16:00 Vybudování kočárové základny
pro Konstantinolázeňsko
16:30 Stop červotočům v kostele sv. Martina
16:45 Odstranění havarijních stavů kostela
Jména Panny Marie v Otíně
17:00 Obnova vnějšího pláště kostela Narození
sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti
17:15 Rekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice
17:30 Fara Michalovy Hory – centrum
wodcrafterské výchovy
17:45 Havarijní opravy fary v Domaslavi
PŘIPOMÍNKUJTE DOKUMENTY PROGRAMU
LEADER 2007-13 PRO 2. VÝZVU
MAS Český Západ – Místní partnerství vyzývá
širokou veřejnost o zaslání připomínek k dokumentům programu LEADER, především k obsahu
jednotlivých Fichí, formulářů Osnovy projektu,
seznamu povinných příloh apod. Uvítáme Vaše
náměty na doplnění, rozšíření, nebo úpravy formulací. Současnou dokumentaci naleznete na
www.leader-ceskyzapad.cz v sekci LEDAER
2007-13 / 1. VÝZVA, pod článkem „Dokumenty
pro žadatele…“ Obdržené připomínky budou
využity při aktualizaci dokumentace pro 2. výzvu.
Připomínky zasílejte prosím do 16. 9. 2008
na e-mail florian@leader-ceskyzapad.cz.

záměr a) Studie a programy obnovy, využití
a regenerace kulturního dědictví venkova
- žadatelé: obce, svazky obcí
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv.
záměr b) Obnova a zhodnocování kulturního
dědictví venkova
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, církve
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv.
záměr c) Stálé výstavní expozice a muzea
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, církve
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv.
III.3.1 Vzdělávání a informace
záměr a) vzdělávací projekt
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO
Ve stejnou dobu bude tamtéž probíhat 2. kolo
příjmu žádostí v rámci OP Rybářství.
Zpracování projektových žádostí vč. kompletace
nabízí MAS Český Západ – Místní partnerství.
Vzhledem k tomu, že o podpoře projektu rozhoduje i čas podání žádosti a kapacita MAS pro
zpracování žádostí je omezená, doporučujeme
začít s přípravou co nejdříve. Zájemci o zpracování žádosti o dotaci v rámci některého
z výše uvedených opatření, prosím kontaktujte
nás co nejdříve – viz kontakty v levém sloupci.
SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE
Dne 18.9.2008 pořádá Hospodářská komora na
KÚ v Plzni seminář Evropské fondy AKTUÁLNĚ
pro firmy a živnostníky – www.rr-jihozapad.cz.
PLÁNOVANÁ DOVOLENÁ 17. – 24. ZÁŘÍ 2008
Ve dnech 17. – 24. září 2008 proběhne plánovaná
dovolená pracovníků MAS. S případnými dotazy
se proto prosím nás obracejte mimo tyto termíny.

www.leader–ceskyzapad.cz
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