Občasný zpravodaj
Místní akční skupiny
Havlíčkův kraj o.p.s.
Číslo: 1

Leden

Rok: 2011

Vážení čtenáři,
v nadcházejícím roce vám přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Věříme, že naše obecně
prospěšná společnost bude i nadále sloužit ke spokojenosti obyvatel v našem regionu.
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS a členové Správní rady o.p.s.

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

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. vyhlašuje

Výzvu č. 7
k předkládání žádostí o dotaci
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova (EAFRD), osy IV. - LEADER, opatření IV. 1.2. - Realizace místní rozvojové strategie
Strategický plán Leader (SPL): Havlíčkův kraj - region spokojeného života pro všechny
Kompletní znění výzvy:

www.havlickuvkraj.cz/ v sekci LEADER 2007 – 2013

Vyhlášení výzvy:

4. 1. 2011

Příjem žádostí:

Od 9. 2. 2011 do 10. 2. 2011 od 8 do 16 hodin
na kontaktní adrese: Havlíčkův kraj o.p.s., Havlíčkova ul. 67
(kancelář MAS), 582 23 Havl. Borová; 561116138, 774420913

Formulář Žádosti, instruktážní list k Žádosti, Pravidla IV.1.1. MAS, Samostatná příloha 9
Pravidel IV.1.1. a Pravidla IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie jsou ke stažení na
www.szif.cz v záložce PRV, osa IV. V Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. jsou uvedeny
závazné osnovy projektů pro každé opatření. Veškeré formuláře ke zpracování žádosti nalezne
žadatel také na internetových stránkách: www.havlickuvkraj.cz/ v sekci LEADER 2007 – 2013.

V daném kole je výzva vyhlášena pro následující FICHE:
FICHE č. 1 - Podpora rozvoje zemědělských podniků
Hlavní opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Vedlejší opatření: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Předpokládaná výše finanční alokace pro rok 2011:

604.854,- Kč

Oblasti podpory:
•
investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu
•
investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu včetně skladovacích kapacit
•
investice do technologií a staveb zvyšujících kvalitu konečných výrobků z komodit
zemědělských prvovýrobců
•
podpora marketingových akcí konečných zpracovatelů včetně zlepšení kvality obalů
FICHE č. 2 – Podpora lesnictví
Hlavní opatření: I. 1.2.1. Lesnická technika
Vedlejší opatření: I. 1.2.2. Technické vybavení provozoven
Předpokládaná výše finanční alokace pro rok 2011: 201.618,- Kč
Oblasti podpory:
•
investice do strojního vybavení pro údržbu lesních cest, stezek, meliorací, hrazení bystřin,
retenčních nádrží
•
investice do strojního vybavení pro zalesňování a úpravu půdy, ochranu kultur, těžbu,
přibližování, odvoz, manipulaci, prvotní zpracování dřeva apod.
•
investice do strojního vybavení sloužící ke zpracování lesnických produktů
•
investice do výstavby provozů na zpracování lesnických produktů
FICHE č. 4 - Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Předpokládaná výše alokace na rok 2011:

1.814.561,- Kč

Oblasti podpory:
• rekonstrukce a modernizace budov a ploch v oblasti kulturní infrastruktury
• rekonstrukce a modernizace budov v oblasti péče o děti
• rekonstrukce a modernizace budov v oblasti vzdělávání
• rekonstrukce a modernizace budov v oblasti sportu, zdraví, volnočasových aktivit, základní
obchodní infrastruktury
• rekonstrukce a modernizace budov sloužící pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic
• stavební výdaje na zpevněné plochy (trhy, jarmarky, parkoviště apod.)
• výdaje na parkové a terénní úpravy okolí veřejných objektů
• rekonstrukce a modernizace informačních center
• výdaje na pořízení vybavení, hardware a software IC
• výdaje na na pořízení vybavení popř. drobné stavební zásahy v souvislosti se společenskými,
kulturními, sportovními a církevními aktivitami
rekonstrukce popř. výstavba místních komunikací
• obnova veřejných prostranství, výsadba a údržba zeleně, nákup strojů na údržbu veřejné zeleně

FICHE č. 5 - Cestovní ruch – záruka prosperity
Hlavní opatření: III.1.3. Podpora cestovního ruchu
Předpokládaná výše alokace pro rok 2011: 403.236,- Kč
Oblasti podpory:
• tvorba pěších, lyžařských a naučných stezek včetně směrových tabulí, značek, odpočinkových
míst
• nákup a výsadba zeleně v souvislosti s realizací stezek
• rekonstrukce stávajících malokapacitních ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení
rekonstrukce či nová výstavba půjčoven sportovních potřeb včetně jejich vybavení
• rekonstrukce popř. výstavba objektů a ploch pro sportovní vyžití v areálech cestovního ruchu
• nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací či stravovací zařízení
FICHE č. 6 - Kulturní a historické dědictví – bohatství regionu Havlíčkův kraj
Hlavní opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Předpokládaná výše alokace pro rok 2011:

604.854,- Kč

Oblasti podpory:
• rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení či restaurování památkových ploch, budov,
kulturních objektů a prvků
• revitalizace historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů a solitérních dřevin
• rekonstrukce či výstavba zpevněných ploch (přístupové komunikace, parkoviště, chodníky,
odstavné plochy)
• parkové úpravy v okolí objektů kulturního dědictví
• stavebně historické průzkumy, záchranné archeologické průzkumy, restaurátorské práce
• rekonstrukce či výstavba včetně rozšíření výstavních expozic a muzeí
• zařízení a vybavení výstavních expozic a muzeí
FICHE č. 7 – Podpora společenských funkcí lesa
Hlavní opatření: II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Předpokládaná výše alokace na rok 2011: 403.236,- Kč
Oblasti podpory:
•
budování či obnova lesních cest
•
budování záchytných parkovišť
•
ochrana lesních studánek
•
budování mostků s bezpečným zábradlím
•
instalace informačních tabulí
Úplné znění Výzvy č. 7 a znění Fichí naleznete na stránkách: www.havlickuvkraj.cz
Finanční alokace pro rok 2011 celkem pro LEADER opatření IV.1.2.: 4.032.359,- Kč
Informace poskytuje ředitelka obecně prospěšné společnosti Jaroslava Hájková.
Kontakt: 774 420 913 nebo 561 116 138, e-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz

Zprávy ze zasedání správní rady o.p.s.
➔

➔
➔
➔

Dne 27. 12. 2010 se sešla správní rada. Členové SR zvolili nového člena, který ve funkci
nahradil zemřelého pana Romana Bruknera. Městys Havlíčkovu Borovou bude zastupovat
pan Mgr. Otto Hájek.
Podle zákona 231/2010 Sb., s platností od 1. 1. 2010, správní rada jmenovala paní Jaroslavu
Hájkovou ředitelkou obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj s účinností od 1. 1. 2011.
Zásady kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina místním
akčním skupinám z kraje. Maximální výše požadované dotace je 50.000,- Kč.
Pan Jiří Čermák informoval členy SR o účasti ZŠ Vojnův Městec na výtvarné soutěži pro
děti a mládež „Modlitba za domov 2010“

Obce sdružené v o.p.s. Havlíčkův kraj (14 obcí) uspořádaly ve třídě kulturního zařízení
v Modlíkově

V Ý S T A V U

V Á N O Č N Í C H

S T R O M E Č K Ů

Zahájení výstavy bylo sobotu dne 18. 12. 2010 ve 13 hodin, otevřeno bylo každý den od 18. do 23.
12. 2010 a od 25. do 28. 12. 2010 od 13 do 17 hodin.
V místnosti byla umístěna prezentace dokumentující činnost obecně prospěšné společnosti.
Výstavu zhlédlo 196 návštěvníků, kteří hlasovali o nejhezčí vánoční stromeček.
Výsledky hlasování:
1. místo Klub seniorů Pohoda Přibyslav
39 hlasů
Obec Stříbrné Hory
39 hlasů
2. místo Obec Velká Losenice (mateřská škola)
13 hlasů
3. místo Městys Havlíčkova Borová
12 hlasů
4. místo Městys Krucemburk
11 hlasů
5. místo ZDŠ Přibyslav
10 hlasů
Město Ždírec n/Doubravou
10 hlasů
6. místo Obec Oudoleň
9 hlasů
7. místo Obec Slavětín
7 hlasů
8. místo Obec Sobíňov
6 hlasů
Pořádající obec Modlíkov mimo soutěž 40 hlasů.

