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Valná hromada společnosti školení měla „rozeběhnout“ od podDne 15. března 2012 se v Přibyslavi konala 8. Valná hromada společnosti. Na jednání se mimo jiné hovořilo o budoucnosti MAS a jaký je
výhled získávání dotací po roce
2014. Ředitelka společnosti informovala přítomné o připravované
strategii Národní sítě místních
akčních skupin ČR (NS MAS).
Představitelé NS MAS vedou
jednání na ministerstvech o možnosti čerpání dotací prostřednictvím MAS i z jiných dotačních programů, než jen z Programu rozvoje
venkova. Snad začátkem roku
2013 bychom se měli dozvědět, jak
budou nastavena pravidla pro
období 2014+. Od loňského
podzimu se mnoho MAS zaměřilo
na získání nových členů a tím na
rozšíření své působnosti na větší
území. Nejinak tomu bylo i v naší
MAS. Na letošní Valné hromadě
bylo přijato 31 nových členů (10
obcí, 2 svazky obcí, 12 neziskových organizací a 7 podnikatelů).
Co nás v letošním roce čeká?
Projekt spolupráce - Společně
s MAS Přemyslovské Čechy
a dalšími 8 MAS z ČR připravujeme
projekt spolupráce, který by se měl
týkat vzdělávání pro širokou vrstvu
obyvatel. Pro další plánovací období je totiž nutné mít na obcích lidi,
kteří budou vědět, jak si poradit
s nabízenou možností čerpat finanční prostředky. Školení budou
tématicky zaměřená do třech
okruhů: pro vedení obcí, pro tzv.
„kouče“ - zaměřeno na neziskové
organizace a pro podnikatelské
subjekty. Pokud uspějeme se
společnou žádostí, tak by se

zimu letošního roku.
MINI FOND – správní rada společnosti schválila zřízení tzv. MINI
FONDU pro pořádání prezentačních akcí v obcích společně s MAS
Havlíčkův kraj. MAS přispěje na
malé kulturní akce konané v obcích
Havlíčkova kraje částkou 2.000,Kč. Není to obnos veliký, ale
mnohde pomůže k zaplacení např.
nájmu. Bližší informace naleznete
na www.havlickuvkraj.cz.
Velikonoční výstava v Přibyslavi
– společná akce obcí sdružených
v MAS. Jedná se o soutěžní
velikonoční výstavu o nejhezčí
kraslici. Výstava je přístupná
od 24. 3. 2012 v Kurfürstově domě
v Přibyslavi – knihovna a informační centrum. Potrvá až do 20. 4.
2012.
České Budějovice – v letošním
roce se bude opět MAS prezentovat na celostátní výstavě v Českých
Budějovicích. Prostřednictvím MAS
se mohou prezentovat i obce, podnikatelé a neziskové organizace
z členských obcí.
V roce 2012 musíme zmobilizovat
všechny dostupné síly a pracovat
na
principu
partnerství
tak,
abychom v období 2014 – 2020 byli
schopni pokračovat a mohli o dotace žádat dál.

Informace z NS MAS, o.s.

Vážení kolegové!
Jsem moc rád, že si společně uvědomujeme potřebu na základě
hodnocení programu LEADER
v období 2007–2013 připravit podmínky pro další pokračování programu v následujícím období
a zároveň díky její nesporné
úspěšnosti také rozšíření metody
LEADER i do dalších operačních
programů, které budou realizovat
své cíle ve venkovském prostoru.
Můžeme být společně hrdí na to,
že je Národní síť Místních akčních
skupin ČR organizací, která jako
jedna z prvních zareagovala na potřebu zahájit přípravy na nové
programové období.
Prosazení přístupu odspodu, tzv.
komunitně vedeného místního rozvoje, je však novinkou pro představitele národních orgánů, případně
pro zástupce krajů, které mají
administraci operačních programů
v ČR na starosti. Pouze námi vedená osvěta v podobě přenášení
evropských zkušeností byla doposud málo účinným nástrojem.
O prosazení metody LEADER v co
nejširším kontextu jsme se snažili
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS několik let nejen my jako zástupci
Místních akčních skupin v rámci
svých funkcí v pracovních skupinách či vyjednávacích orgánech,
ale také někteří zástupci ministerstev, kteří se při svých pracovních cestách s metodou blíže
seznámili v zahraničí, nebo i u nás.
NS MAS ČR proto zřídila roli vyjednavače sítě, jehož pracovní náplní
dojednání
co
nejlepších
Valná hromada 15. 3. 2012 v Přibyslavi je
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podmínek pro Místní akční skupiny
v příštím plánovacím období EU
2014–2020. Došlo tak k soustředění tlaku a účinnějšímu prosazování zájmů venkovských regionů
(výsledkem je vytvoření a prezentace strategického pozičního dokumentu, jeho prosazování na nejrůznějších úrovních, pravidelné vydávání tiskových zpráv s cílem, aby
se metoda LEADER dostala
hluboko pod kůži všem, kteří budou
při tvorbě dotační politiky v následujícím programovém období EU).
Česká republika díky této rychlé
reakci na evropské rozvojové
trendy vychází vstříc záměrům
Evropské komise v dotační politice
na následující období a získala
uznání od Evropské LEADER
asociace pro rozvoj venkova
(ELARD) – v používání metody
LEADER je vzorem pro další státy
střední a východní Evropy.
Je nutné si také uvědomit, že
vyjednávací tým a jeho aktivity
musí být honorovány a výdaje na
jeho činnost není možné pokrýt
z žádných dotačních zdrojů.
Nemůže se dlouhodobě jednat
o dobrovolnickou činnost. Je to
skupina lidí, kteří vyjednávají
podmínky pro všechny Místní akční
skupiny a je tedy solidárním
požadavkem, aby se tyto na financování vyjednavače a celého týmu
podílely.
Finanční
spoluúčast
Místních akčních skupin na činnosti
Vyjednávacího týmu byla odsouhlasena na jednání 31. Výboru NS
MAS ČR dne 25. 1. 2012. Jaké
jsou výsledky vyjednávání, můžete
sledovat na blogu Vyjednávacího
týmu NS MAS na naší webové
prezentaci
(www.nsmascr.cz).
Vyúčtování nákladů, stejně jako
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výsledky jednání, jsou pravidelně
projednávány na výboru NS MAS.
Do dnešního dne ale příspěvek
poskytlo pouze 24 MAS. Obracím
se tímto i na ostatní Místní akční
skupiny, aby zvážily, zda se i ony
budou finančně podílet na procesu
vyjednání podmínek pro rozvoj
venkova po roce 2013, který
pomůže nám všem.
Děkuji všem Místním akčním
skupinám, které již přispěly, ale
i těm, které tak do budoucna učiní.
František Winter, předseda NS MAS

Výzva č. 8 – 15. kolo

Město Ždírec nad Doubravou –
Spolková klubovna Kohoutov, požadovaná výše dotace 355.588,Kč;
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Krucemburku Obnova elektroinstalace, vytápění
a zateplení stropu evangelického
kostela v Krucemburku, požadovaná výše dotace 303.998,- Kč;
Fiche č. 6: Město Ždírec nad
Doubravou - Památník padlých
Ždírec nad Doubravou, požadovaná výše dotace 442.811,- Kč
Nevybrané projekty:
Fiche č. 4:
Obec Velká Losenice, Rekonstrukce budovy č.p. 256 na obecní
úřad, požadovaná výše dotace
1.000.000,- Kč;
PERUN klub Hluboká, Dračí loď,
požadovaná výše dotace 225.000,Kč. Tyto projekty nebyly podpořeny
vzhledem k nedostatku financí
v opatření IV. 1.2. naší MAS.

Dne 8. března 2012 se uskutečnilo
zasedání Výběrové komise MAS
Havlíčkův kraj, při kterém byly
bodově
hodnoceny
jednotlivé
podané žádosti o dotaci do Výzvy
č. 8. Členové VK byli mile
překvapeni
ústní
prezentací
žadatelů při veřejné obhajobě
projektů. Nicméně, členové VK
museli
ohodnocené
projekty
obodovat a přistoupit k návrhu Projekty byly dne 21. 3. 2012
pořadí vybraných a nevybraných předány na RO SZIF Brno k zareprojektů.
gistrování a 26. 3. 2012 byly
zaregistrovány.
Výsledek výběru projektů:
Fiche č. 1:
Martin Jonáš – Krucemburk – Hluboká, Investice do podnikání, požadovaná výše dotace 440.000,- Kč;
Zemědělská
a.s.
Krucemburk,
akciová společnost - Rekonstrukce
větrání a napájení stáje k.ú. Vojnův
Městec, č. kat. 370, požadovaná
výše dotace 460.000,- Kč
Fiche č. 4:
Město Přibyslav, Rekonstrukce
Mateřské školky Přibyslav
– Tyršova 242, požadovaná výše Veřejná obhajoba projektů
dotace 1.800.000,- Kč;
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Veletrh cestovního ruchu
v Hradci Králové
Od pátku 16. 3. do soboty 17. 3.
2012 se MAS Havlíčkův kraj společně s MAS Kraje Vysočina prezentovala na veletrhu cestovního
ruchu v Hradci Králové. Zájem návštěvníků veletrhu byl veliký. Z našich prezentačních materiálů mělo
největší úspěch společné pexeso.
Věřme, že nám tato prezentace
přiláká do našeho krásného kraje
mnoho nových návštěvníků.
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V sobotu 24. 3. 2012 v 15 hodin
jsme v Kurfürstově domě v Přibyslavi otevřeli společnou velikonoční
soutěžní výstavu nazvanou Hody,
hody,
doprovody...
Pracovnice
Kulturního zařízení města Přibyslav
se ochotně ujaly organizování
a instalace výstavy. Nakonec byly
přijaty kraslice od 25 vystavujících.
Při vernisáži předvedla paní Libuše Mokrá zdobení perníčků a pan
Jan Poříz z Horního Studence
ukázal jak se plete pomlázka. Jarní
sluníčko svítilo a tak se odpoledne
náramně vydařilo. Pokud jste se
před Velikonocemi nestihli do Přibyslavi podívat, tak neváhejte
a přijďte ještě teď! Výstava potrvá
do 20. 4. 2012. Dejte svůj hlas té
nejkrásnější kraslici z Havlíčkova
kraje!

Jan Poříz z Horního Studence učil plést
pomlázky

Spokojení návštěvníci
MINI FOND
Pro letošní rok naše MAS vyhlásila
první výzvu k předkládání žádostí
do MINI FONDU MAS. Do 22. 3. se
sešlo v kanceláři MAS šest žádostí.
Správní rada na svém jednání 3. 4.
schválila podpořit všechny žadatele. Jedná se o akce pořádané
v termínu do 30. 6. 2012, na kterých se bude prezentovat MAS
Havlíčkův kraj a bude také spolupořadatelem akce. V případě, že se
MINI FOND osvědčí, plánujeme
v průběhu roku výzvu zopakovat.
A kdo byl úspěšným žadatelem?
Římskokatolická farnost Přibyslav,
Obec Stříbrné Hory, Kulturní
zařízení města Přibyslav, Obec
Vepřová a Občanské sdružení
Trojháček Havlíčkova Borová.
Šíření a objasňování metody
LEADER - Prezentace MAS
Havlíčkův kraj v obcích

Společný stánek MAS Kraje Vysočina

Hody, hody, doprovody ...

Paní Libuše Mokrá předvedla zdobení
perníků

Začátkem letošního roku jsem
absolvovala několik setkání se
zástupci
místních
samospráv,
neziskových organizací a podnikatelů. Všechna jednání byla moc
zajímavá a přínosná. Přítomným
jsem se pokusila objasnit princip
metody Leader a seznámila jsem je
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blíže s fungováním naší místní
akční skupiny. Uvítám každý zájem
z vaší strany. V případě, že vám
bude ně-co nejasného, nebojte se
zeptat. Zvedněte telefon, napište email nebo přijďte přímo za mnou do
kanceláře v Havlíčkově Borové.
Můžeme se domluvit i na schůzce
ve vaší obci.
V nejbližší době nás čeká aktualizace SPL, Fichí, ISÚ a také
hodnocení naší roční práce ze
strany MZe. Věřím, že letošní
hodnocení bude lepší než to
loňské.

Podpora z Kraje Vysočina
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Rada Kraje Vysočina rozhodla, že
pro letošní rok podpoří všechny
místní akční skupiny z Kraje
finanční částkou 30.000,- Kč.
Podporu jsme použili na dovybavení
kanceláře.
Byl
zakoupen
notebook, tiskárna, dataprojektor
s plátnem, který jsme si doposud
půjčovali od soukromé osoby.

Sázava 27. 2. 2012

Není kost jako kost
komedie o třech dějstvích

Režie: Anna Šauerová
předpremiéra

čtvrtek 19. 4. 2012 v 18.00 hodin
premiéra

Fond Vysočiny

pátek 20. 4. 2012 v 19.00 hodin

V termínu příjmu žádostí byla
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS zaslána žádost o podporu z Fondu
Vysočiny z grantového programu
„Jednorázové akce 2012“. Pokud
bude žádost podpořena, finanční
prostředky použijeme na akci „Není
MASka
jako
maska“,
která
proběhne v sobotu 4. srpna 2012
v Modlíkově ve sportovním areálu.

Ždírec nad Doubravou 7. 2. 2012

Kulturní zařízení města Přibyslav
ochotnický divadelní soubor Furiant
Vás zvou na divadelní hru
Lotara Suchého

reprízy

sobota 21. 4. 2012 v 18.00 hodin
pátek 27. 4. 2012 v 19.00 hodin
sobota 28. 4. 2012 v 18.00 hodin
Ve vestibulu kulturního domu
je připravena prezentace
MAS Havlíčkův kraj o.p.s.

Seminář MAS a regionů
v Havlíčkově Brodě
V Klubu OKO v Havlíčkově Brodě
se 7. 3. 2012 konal seminář MAS
a regionů Kraje Vysočina. Za NS
vystoupil pan Jiří Krist, za MAS
Vladař pan doktor Sušanka, MAS
Telčsko prezentovala paní Skálová
a naši MAS paní Hájková. Za Kraj
Vysočina o dotačních titulech pohovořil pan Luděk Hrůza. Zajímavá
byla prezentace MAG 21. Na příkladech dobré praxe byli přítomní
seznámeni s uplatňováním metody
Leader v ČR. Po tomto semináři se
konala schůzka Krajského sdružení
NS MAS Kraje Vysočina, kde
zástupci jednotlivých MAS z našeho kraje dojednávali další společné
akce v letošním roce.

Bartoušov 23. 3. 2012
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