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EDITORIAL
Kam usedají vlaštovky, když
odlétají s létem?
Na vlákna, která pavoučci splétají.
Kdo barví listí před opadáním?
Podzim, malíř v zástěře, zešedlé
mlhou.
Kam v zimě míří Slunce střelami
svých hřejivých paprsků?
Do srdcí lidí, těšících se na jaro.
Další rok v Pošembeří přinesl mnohé
změny, jak pozitivní, tak nepříliš příznivé. Podzimní čas s prodlužujícím se
stmíváním dovoluje uspořádat si přemítání o tom, jak budeme v dalších
letech upevňovat sounáležitost v regionu. Společenství je vždy založeno
na jistých představách – někdo v něm
spatřuje přínos charakteru ekonomického, jiný je nenapravitelný idealista
bez nároku na odměnu. Všichni jsme
však zajedno: jen na základě vzájemné dohody a tolerance lze krok
za krůčkem postupovat k vytváření
světa, příznivého jak nám, tak našim
dětem.
Situace ve světě je zahlcena násilím;
válečné konflikty se bezprostředně
dotýkají i nás. Nezavírejme před nimi
oči, nestrkejme hlavy do pomyslného
písku! Každá činnost, kterou projevíme svou sounáležitost s místem svého žití, je i projevem blízkosti se všemi, kterým byla míra milosrdenství
a lidskosti odepřena.
Možná se všem v Pošembeří nedostane kýžených dotací, možná, že
naše MAS přijde o část členské základny. Nepochybuji však o tom, že ti,
kteří vytrvají, budou bohatší - nikoliv
pouze statky hmotnými, ale mnohem
důležitějšími - vědomím, že v přelomových okamžicích kvasu dějin stáli
na straně pravdy, lásky a důkladné
poctivosti.
Jako děti se ptají, kladou otázky,
na které se těžko hledá odpověď, tak
i my v Pošembeří se ptáme. Odpovědí jsou a budou jen naše činy.
Olga Běhounková
předsedkyně Výběrové komise
MAS Region Pošembeří

PREZENTACE REGIONU POŠEMBEŘÍ
ZÁŘÍ

ČERVEN



Štokfest - hudební festival,
zakončení turné POŠEMBEŘÍ
TOUR s kapelou CZ
Štolmíř, 27.6.2015

ČERVENEC





Husově pouť - 4 týdny
putování z Krakovce do Kostnice, akce pořádaná k 600. výročí upálení M. J. Husa
Krakovec, 4.- 5.7. 2015
Hradešínské struny
- hudební festival

Hradešín, 18.7.2015

 Slavnosti Vyšehořovické
tvrze
Vyšehořovice, 5.9.2015
 Oslavy 170 výročí železnice
Praha - Český Brod a 15 let
integrace dopravy na Černokostelecku
Český Brod, 12.9.2015
 Oslavy 1110 let založení obce
Hradešín
Hradešín, 12.9.2015
 Svatováclavské střelecké
slavnosti
Český Brod, 26.9.2015
ŘÍJEN

 Jabkobraní - festival pěstitelů
jablek a ovoce
Tuchoraz, 3.10.2015

SRPEN

 ROCKOVER FEST- hudební
festival
Hradešín, 8.8.2015
 Českobrodská vzduchovka soutěž ve střelbě
Český Brod, 22.8.2015

NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV
V pořadí již 7. ročník celorepublikové konference je příležitostí pro setkání
zástupců různých veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní úrovni i jednotlivců zajímajících se
o rozvoj venkova. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři MAS.

VELEHRAD
12. - 13. LISTOPAD
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AKCE NA WEBECH
Od července sdílíme na našem webu
také akce z regionu Zlatý pruh Polabí,
který máme „za humny“. Využijte zdarma k reklamě Vámi pořádaných akcí
možnost externího vkládání akce
na webu www.posemberi a na webu
www.venkovskatrznice.eu.

POZVÁNKA
26.10.2015 se uskuteční v Aqua Palace Hotel v Praze - Čestlicích workshop
pro starosty obcí Středočeského kraje
pod názvem Evropské fondy a MAS
(podruhé) a polopatě. Je zaměřen na
možnosti využití evropských dotací.
Témata se budou týkat například projektů v odpadovém hospodářství, pozemkových úprav a obnovy památek.
Workshop je zakončením projektu
Sdružení místních samospráv.

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

KULATÝ STŮL PRO STAROSTY
Ve čtvrtek 24.9. 2015 v podvečerních hodinách MAS Region Pošembeří uspořádala setkání starostů, které bylo tematicky rozděleno na dvě části.
První polovina programu se týkala připravované strategie MAS. Nejdůležitějším bodem bylo získání vhodných projektů do strategie, které bude moci MAS podpořit.
Ve hře byly návrhy projektů týkajících se výstavby cyklostezek a souvisejících cykloinfrastruktury a bezpečnosti dopravy, dále výstavby a rekonstrukce odborných učeben ve školách, rozšiřování kapacit mateřských škol a budování zázemí pro sociální
služby. Dále se řešily možné projekty v sociální oblasti, podpora fungujících sociálních služeb v regionu a vytváření nových služeb. Zástupci obcí měli možnost
se vyjádřit, která z těchto témat by chtěli řešit prostřednictvím dotačních možností
MAS.
V druhé části programu se zástupci obcí seznámili s výsledky projektu „MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", který realizuje Sdružení místních
samospráv a naše MAS je partnerem realizátora projektu. Z nejdůležitějších výstupů
tohoto projektu je třeba uvést dokument „Strategie spolupráce obcí“, který zpracovala naše MAS a který bude tvořit pevnou součást obecné strategie rozvoje regionu.
Účastníci byli seznámeni s obsahem tohoto dokumentu a mohou k němu vyjádřit své
připomínky. Jednání bylo završeno představením a schválením Paktu spolupráce
a stvrzení vůle starostů spolupracovat na platformě MAS.
Tečkou za tímto „kulatým stolem“ bylo výborné občerstvení, které pro všechny připravila firma M+J služby, s.r.o. z Doubravčic a Cukrářství u Bártů, taktéž
z Doubravčic.
Tímto bychom rádi poděkovali všem zástupcům obcí za jejich účast a aktivní
přístup a také připomenuli, že poslední termín pro sdělení projektových záměrů je 27.10.2015

JAK NA PROJEKTY „PŘES MASKU“ POŠEMBEŘÍ
Od podzimu 2015 bude možné odevzdat strategii MAS k posouzení na Ministerstvo
pro místní rozvoj. V případě jejího schválení se konečně otevírají pro obce, neziskové organizace, podnikatele a další subjekty z území nové dotační možnosti, které se
však podstatně liší od předcházejícího programového období.
MAS bude moci realizovat projekty ze tří programů, tj. z Integrovaného regionálního
operačního programu ( IROP), z Programu rozvoje venkova (PRV) a OP Zaměstnanost (OPZ).
Co Vám MAS může nabídnout z jednotlivých programů se podrobně dozvíte
na našem webu http://www.posemberi.cz/dotace/.
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PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV VYUŽITELNÝCH V ÚZEMÍ

Operační
program

Výše podpory/Limit
výše způsobilých
výdajů

Termín příjmu
žádosti

Výzva

Podporované aktivity

Příjemce dotace

OP
Zaměstnanost

Č. 22

Obce, DSO, NNO,
poskytovatelé sociálních služeb, organizace zřizované obcemi,
sociální družstva

NNO – 100%
Obce – 95%,
Min. výše: 1 mil. Kč
Max. výše: 15 mil. Kč

29.9. 30.11.2015

OP ŽP

Č. 3

Obce, DSO, NNO,
příspěvkové a státní
organizace, FO podnikající,

Max. 85%
Min. výše 200 000 Kč
(bez DPH)

14.8. 13.11.2015

OP ŽP

Č.4

Komunitní sociální práce, podpora
koordinační role obcí v této oblasti, prevence sociálně patologických jevů, aktivizační, motivační a
asistenční programy, programy
právní i finanční gramotnosti,
sekundární a terciární prevence
pro řešení závislostí
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného
odvádění kanalizací do toků
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků
a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové
ochraně
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů
na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Obce, DSO, NNO,
příspěvkové a státní
organizace, FO
podnikající,
podnikatelské subjekty

Max. 85%, pro
budování varovných
systémů 70%
Min. výše 200 000 Kč
(bez DPH)

14.8. 13.11.2015

OP ŽP

Č. 5

Výstavba, modernizace zařízení
pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
výstavba, modernizace vybavení
sběrných dvorů, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Obce, původci odpadu,
podnikatelské subjekty

Max. 85%
Min. výše 500 000 Kč
(bez DPH)

14.8. 13.11.2015

OP ŽP

Č. 6

Příspěvkové
organizace

Č. 7

Max. 85%
Min. výše 500 000 Kč
(bez DPH)
Max. 85%
Min. výše 500 000 Kč
(bez DPH)

14.8.-15.1.2016

OP ŽP

Inventarizace kontaminovaných a
potencionálně kontaminovaných
míst
Realizace průzkumných prací,
analýzy rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit

OP ŽP

Č. 8

Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních
zdrojů znečišťování za účelem
snížení emisí TZL, NOX, SO2,
NH3 a VOC.
Pořízení technologií ke snižování
emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
Omezování prašnosti z plošných
zdrojů (dle povahy procesu např.
vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení). Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Obce, DSO, NNO,
příspěvkové a státní
organizace, FO
podnikající,
podnikatelské subjekty

Max. 85%
Min. výše 100 000 Kč
(bez DPH)

14.8. 13.11.2015

Obce, DSO, NNO,
příspěvkové a státní
organizace, FO
podnikající,
podnikatelské subjekty

14.8. 13.11.2015
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Operační
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výdajů

Termín příjmu
žádosti

Výzva

Podporované aktivity

Příjemce dotace

OP ŽP

Č. 13
Č.14

Zprůchodnění migračních bariér pro
živočichy a opatření k omezování
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
Revitalizace a podpora samovolné
renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou
lesů ve vlastnictví státu) zařízených
LHP mimo ZCHÚ a území soustavy
Natura 2000.
Realizace přírodě blízkých opatření
vyplývajících z komplexních studií
cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Obce, DSO, NNO,
příspěvkové a státní
organizace, FO
podnikající,
podnikatelské subjekty

Max. 100%
Min. výše 250 000 Kč
(bez DPH)

14.8.2015 31.12.2016

OP ŽP

Č.17

Obce, DSO,
příspěvkové organizace, školy a školská
zařízení, NNO,

Max. 85%
Min. výše 100 000 Kč
(bez DPH)

15.10.2015 14.10.2016

OP ŽP

Č. 20

Systémy sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality ovzduší
a počasí
Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování
Vícenáklady na dosažení pasivního
energetického standardu v případě
výstavby nových budov

Obce, DSO, veřejnoprávní instituce,
příspěvkové organizace, školy a školská
zařízení

Min. výše 100 000 Kč
(bez DPH)

15.10.2015 14.10.2016

OP ŽP

Č.21

Obce, města, DSO,
příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více
než 50% obcemi nebo
jinými veřejnoprávními
subjekty

85% po odečtení
příjmů projektu,
příjmy budou
odečteny jednorázovou sazbou 25%
Min. výše 1 000 000
Kč (bez DPH)

15.10.2015 5.1.2016

OP ŽP

Č.22

Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující ČOV v
aglomeraci, výstavba kanalizace za
předpokladu související výstavby,
modernizace a intenzifikace ČOV
včetně decentralizovaných řešení
likvidace odpadních vod (domovní
čistírny odpadních vod nebudou
podporovány),
výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV, odstraňování příčin
nadměrného zatížení povrchových
vod živinami (eutrofizace vod) –
podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod
a na přítocích do těchto nádrží.
výstavba a modernizace úpraven
vody a zvyšování kvality zdrojů
pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody
v jejich bezprostřední blízkosti,
sloužící veřejné potřebě
výstavba a dostavba přivaděčů a
rozvodných sítí pitné vody včetně
souvisejících objektů sloužících
veřejné potřebě

Obce, města, DSO,
příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více
než 50% obcemi nebo
jinými veřejnoprávními
subjekty

85% po odečtení
příjmů projektu,
příjmy budou odečteny jednorázovou sazbou 25%
Min. výše 3 000 000
Kč (bez DPH)

15.10.2015 5.1.2016
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OP ŽP

Č.23

Výstavba a modernizace zařízení
na energetické využití odpadů a
související infrastruktury, výstavba
bioplynových stanic pro zpracování
bioodpadů

Obce, DSO, příspěvkové a státní organizace,
školy a školská zařízení, NNO podnikatelské
subjekty, obchodní
společnosti a družstva,
fyzické osoby podnikající

Max. 85%
Min. výše 500 000 Kč
(bez DPH)

15.10.2015 5.1.2016

OP ŽP

Č.24

Rekultivace starých skládek

Obce, DSO, příspěvkové a státní organizace,
školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a
jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a
družstva, fyzické osoby
podnikající

Max. 85%
Min. výše 500 000 Kč
(bez DPH)

15.10.2015 5.1.2016

IROP

Č. 2

Zpracování územních plánů
Zpracování změn územních plánů

ORP

Max. 90%
Min. výše 450 000 Kč

14.9.2015 31.7.2017

IROP

Č. 3

ORP

Max. 90%
Min. výše 200 000 Kč

1.10.2015 31.7.2017

IROP

Č.9

Zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce,
které nenahrazují územní rozhodnutí
Zpracování územních studií:
a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství,
b) zaměřených na řešení krajiny.

ORP

Max. 90%
Min. výše 200 000 Kč

29.10.2015 31.7.2017
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