máš nápad?

výzva k pøedkládání projektových zámìrù
Máš nápad, který by stál za realizaci? Chceš pomoci rozvíjet svoji obec, nebo jen udìlat nìco pro své pøátele?

Místní akèní skupina Èeský Západ - Místní partnerství ve spolupráci s Mikroregionem Konstantinolázeòsko vyhlašuje výzvu
k pøedkládání projektových zámìrù v rámci programu Mladé nápady pro Èeský Západ
Západ, spolufinancovaného z podprogramu
Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj Èeské republiky.
Program Mladé nápady pro Èeský Západ je urèen pro projekty, pøipravené nebo realizované dìtmi a mládeží a pro projekty, které mají viditelný pøínos pro tuto cílovou skupinu. Hlavním cílem programu je zapojit dìtí a mládež do obnovy
a rozvoje regionu Èeský Západ a dopomáhat vytváøení jejich vztahu k regionu. V rámci programu bude podpoøeno nìkolik
projektù z území Mikroregionu Konstantinolázeòsko, Støíbrského regionu, obce Hnìvnice a mìsta Planá u Mariánských Lázní
celkovou èástkou více než 4 miliony Kè. Maximální výše dotace je 70% nákladù projektu (50% pro projekty, realizované
podnikateli), podmínkou je, že projekt musí být realizován do konce listopadu 2006. Projekty musí být v souladu s rozvojovou
strategií Místní akèní skupiny Èeský Západ - Místní partnerství (MAS), zamìøenou na efektivní využívání pøírodního a kulturního dì dictví, a souèasnì musí splòovat podmínky podprogramu Podpora obnovy venkova MMR ÈR.
Projekty budou p
øijímány v následujících oblastech
pøijímány
oblastech::
1 / Historické a pøírodní dìdictví / dokumentace a rekonstrukce historických památek regionu nebo jiných objektù
podobného charakteru vè. zpracovávání projektových dokumentací a studií (kašny, drobné sakrální památky,
kostely); vytváøení nových prvkù (aleje, drobné stavby)
2 / Vzdìlávání a péèe o mládež / zlepšení podmínek pro vzdìlávání na venkovì (vybavení škol, apod.), vybudování a rekonstrukce potøebné infrastruktury (bezpeèný pøístup do škol); vzdìlávací a osvìtové aktivity; sociální témata, kluby
pro dìti, aktivity dìtských domovù apod.; setkávání mládeže, tábory, spolupráce mládeže, apod. (i s mezinárodní
úèastí); nauèné stezky; moderní technologie
3 / Høištì a aktivní život / budování, modernizace a rekonstrukce sportoviš• a dìtských høiš•, veøejných prostranství,
kluboven a pøístøeškù, urèených pøedevším pro využívání dìtmi a mládeží vè. doprovodné infrastruktury k nim a zpracování potøebné projektové dokumentace s veøejným projednáváním; kulturní, spoleèenské a sportovní akce pro mládež; další aktivity, které budou mít viditelný pøínos pro dìti a mládež
Žadatelé o dotaci mohou být právnické i fyzické osoby, obce, mìsta, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé, vzdìlávací instituce a další subjekty, zabývající se problematikou mládeže. Žádosti o dotaci se pøedkládají formou Projektových
zámìrù na pøedepsaném formuláøi v kanceláøi MAS na Obecním úøadì Olbramov, Olbramov 5 nejpozdìji do 2. 5. 2006
do 16:00 hodin
hodin. Vybrané projekty pak budou mít cca 4 týdny na doplnìí potøebné dokumentace (doklad o právní subjektivitì,
stavební povolení apod.) Pøed podáním žádosti doporuèujeme konzultaci v kanceláøi MAS.
Zájemci o dotaci mohou navštívit jeden ze dvou informaèních semináøù v úterý 18. 4. 2006 od 14:30 hod. ve Støíbøe v Domì
dìtí a mládeže (na námìstí) v 16:30 hod. v Základní škole Záchlumí a v 18:30 hod. v Plané u Mariánských Lázní v Domì dìtí a mládeže na námìstí.
kontakty pro více informací o možnosti realizovat jednotlivé projekty
Miroslava Válová, pøedseda MAS Èeský Západ - Místní partnerství
Honza Florian, asistent
kanceláø:
Obecní úøad Olbramov, Olbramov 5
tel. 374 692 021, 777 870 202, e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz, florian@leader-ceskyzapad.cz
Jan Martínek, jednatel MAS Èeský Západ - Místní partnerství
kanceláø:
Centrum pro komunitní práci západní Èechy, Americká 29, Plzeò
tel. 377 329 558, e-mail: martinek@leader-ceskyzapad.cz
Kompletní pravidla programu i formuláø Projektového zámìru jsou k dispozici na www.leader-ceskyzapad.cz

