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UKONČENÉ PROJEKTY - PROGRAM LEADER

Májová kapka platí nad dukát.

KVĚTEN 2015

Dešťových kapek ani dukátů letos
do Pošembeří mnoho nenapadalo. Zato
se měrou nebývalou rozhojnily místně
příslušné akce s regionálním přesahem.
Není týdne, kdy bychom neměli možnost účastnit se lidové slavnosti
v některé z obcí v Pošembeří - ať už
se jedná o oslavy výročí obce, některého z místních spolků, výstav, koncertů,
sportovních klání či edukativních setkání.

Žadatel: TJ Sokol Jirny
Název projektu: Rekonstrukce TJ Sokol Jirny – 1.etapa
Popis: Nákup posilovacích strojů a vybavení tělocvičny, výměna oken a dveří,
výroba mříží, omítky, malba, bourací
práce, zabezpečení stropních konstrukcí, výměna střešní krytiny
Dotace: 400.000,- Kč

Za všemi stojí neskutečně trpělivá
a vskutku nadšenecká práce dobrovolníků z řad místních občanů i dalších
příznivců. Neformálnost těchto setkávání je významným přínosem pro vytváření vztahu k místu našeho žití, ke krajině,
historii a komunitě.
Nehrozí, že májová voda vypije víno,
ba zdá se, že příznivá bude pro úrodu
pro náš region již téměř heraldických
jablíček.
Nehrozí, že nedostatek dukátů omezí
vědomí sounáležitosti, ba zdá se,
že nepřímou úměrou vzroste iniciativa
obyvatel Pošembeří .
Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic
pro sebe. (Johan Wolfgang von Goethe)
To v Pošembeří nehrozí.
Olga Běhounková
předsedkyně Výběrové komise
MAS Region Pošembeří

Žadatel: SHČMS SDH - Poříčany
Název projektu: Čí jsou máje? Naše! – Staročeské lidové kroje
Popis: Ušití staročeských lidových
krojů (8 ks dívčích tanečních krojů
a 8 ks chlapeckých tanečních krojů,
14 ks divadelních krojů)
Dotace: 59.200,- Kč

Žadatelem: Římskokatolická farnost
Český Brod
Název: Obnova fasády věže kostela
ve Lstiboři
Popis: šlo o obnovu fasády věže kostela
a obnovu konstrukcí z přírodního kamene – 1x portál dveří, 4x ostění oken
Dotace: 400.000,- Kč

SETKÁNÍ POŠEMBERSKÝCH PODNIKATELŮ
V úterý 9. června 2015 ve večerních hodinách proběhlo další setkání pošemberských podnikatelů městysu Kounice. Navázalo tak na Tříkrálové setkání pošemberských podnikatelů, které se uskutečnilo v Českém Brodě. Tehdy od účastníků vzešla potřeba vzdělávání se v oblasti dotačních programů, kde by mohli naši
podnikatelé a zemědělci v nastávajícím dotačním období čerpat. Do Kounic přijelo
téměř dvacet účastníků, kterým jsme předložili nové informace o možnostech čerpání dotací a nabídli spolupráci.
Na kancelář MAS se mohou zájemci
z řad podnikatelů a soukromých zemědělců obrátit se svými projektovými záměry již nyní. Nabízíme jim poradenství
a nasměrování projektového záměru.
Výhledově chceme projekty také psát.
Protože víme, že je těžké se v dotacích
vyznat, snažíme se dávat na náš web
www.posemberi.cz aktuální informace
o vyhlášených výzvách, které by mohly
nejen podnikatelům v území Pošembeří pomoci. Dnes jsou známy zadávací podmínky týkající se první vlny výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), které byly vyhlášeny 2. 6. 2015 Ministerstvem průmyslu
a obchodu (MPO) jako řídícího orgánu programu. Ve hře je 11 výzev s alokacemi
ve výši 17,35 miliardy korun.
Díky pozvání pana Ing. Karla Klusáčka do Kounického pivovaru bylo setkání
obohaceno o zajímavou exkurzi s ochutnávkou piva.
Mnohokrát děkujeme.
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14.4.- 13.9. - Český Brod Podlipanské muzeum - Výstava Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku



23.6. - Český Brod od 19:00
hod. - Podlipanské kulturní
slavnosti - Ensemble Fiorello



27.6. - Štolmíř od 10:00 Štokfest, 3. ročník rockového
festivalu na kterém končí POŠEMBEŘÍ TOUR s kapelou CZ



28.6. -Sluštice od 10:00 hod. Sluštický pochod, několika
kilometrová poznávací procházka přírodou spojená se zábavou
pro děti a dospělé sluštickým
lesem



5.7. - Úvaly od 12:00 hodin Veřejné shromáždění
u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, hudební
doprovod pěvecký komorní sbor
Christy



18.7. - Hradešín od 12:00 Hradešínské struny, letní hudební country festival

NAŠE PROJEKTY
V projektu MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD
ÚŘADŮ, jehož partnerem je i naše MAS,
se aktuálně připravuje dodatek ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.
Tento dokument by měl obsahově postihnout oblast vzájemné spolupráce obcí.
Dále se hledají možnosti uplatnění společensky odpovědného zadávání veřejných
zakázek v rámci platné legislativy, především se projekt snaží prosadit to, aby se
při veřejných zakázkách zohledňoval místní subjekt. Na podzim by se měl uskutečnit kulatý stůl pro starosty obcí.

EVALUACE A MONITORING STRATEGIÍ MAS VE STŘEDOČESKÉM
KRAJI - tento projekt jsme dokončili
k 31. 5. 2015. Díky tomuto projektu
vznikla Doporučující metodika evaluace a monitoringu Strategií MAS. Bylo
definováno 11 ukazatelů pro nastavení účinného mechanismu monitoringu
a evaluace. Dalším výstupem projektu
byl výčet praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení týkající se
tématu evaluace a monitoringu Strategií MAS.

PREZENTACE REGIONU POŠEMBEŘÍ
8. - 9. května 2015 jsme ve spolupráci
s IC Český Brod prezentovali v Uherském Brodě region Pošembeří na společném setkání Brodů.

30. května 2015 jsme pod Lipskou horou ve spolupráci s keramikem panem
Jiřím Málkem prezentovali region na akci
Bitva u Lipan

11. května 2015 proběhl v Českém Bro- 6. června 2015 jsme opět v rámci POdě na náměstí Den s rozhlasem, kde ŠEMBEŘÍ TOUR přijeli do Poříčan
na stánku nechyběly naše mapy ani na Den dětí.
ostatní propagační materiál.
23. května 2015 jsme s Kounickým pivem, mošty z Tuchoraze a pálenkou
z Břežan v rámci POŠEMBEŘÍ TOUR
s kapelou CZ (Celé Znova) vyrazili
do Přehvozdí na oslavy 600. výročí
založení obce.

18. - 19. června 2015 jsme se zúčastnili
konference na LEADER FESTU v Náchodě. Kromě prezentace regionu jsme
se seznámili s několika semináři například na témata spolupráce svazků a MASek, venkovská architektura, voda
v krajině...

REDAKCE
Sídlo: Hradešín 73, 282 01 Český Brod
Kancelář: Petra Ištvániková, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod,
Tel: 314 001 024 - 25,
Email: info@posemberi.cz, Internetové stránky: www.posemberi.cz, www.venkovskatrznice.eu Facebook: www.facebook.com/Posemberi
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