Vážení přátelé,
pomalu se blíží konec již druhého roku, kdy naše MAS začala opět fungovat. O tom, že jsme nezaháleli, svědčí
i úspěchy, kterých jsme za tu dobu dosáhli. Úspěšně jsme v letošním roce prošli Standardizací, odevzdali jsme
první a druhou část Strategie (SCLLD), ukončili jsme úspěšně náš první projekt Spolupráce. Podařilo se nám
zorganizovat první a to velmi úspěšný Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále. Získali jsme dotaci
od Středočeského kraje na dopracování poslední etapy SCLLD. Od ledna příštího roku spustíme úplně nové
webové stránky o službách, zajímavostech a krásách našeho podbrdského území. Začínáme spolupracovat
na projektu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Zanedbatelná není ani skutečnost, že máme zaregistrované naše logo. Více o našich aktivitách se dozvíte uvnitř Občasníku.
Dovoluji si vám všem poděkovat za dosavadní spolupráci, přeji krásné a láskou naplněné vánoční svátky a do
nového roku spoustu zdraví a tolik potřebného štěstí.
Ing. Gabriela Jeníčková
ředitelka kanceláře

2

Podbrdsko - informační občasník - podzim/zima 2015

V SRPNU PROBĚHLA V BŘEZNICI VALNÁ HROMADA SPOLKU
Místní akční skupina Podbrdsko (MAS) pořádala
Valnou hromadu 3. 8. 2015 od 17:00 hodin v Blatenské ul. v Březnici. Starosta Města Březnice Ing. Petr
Procházka přivítal přítomné v Březnici a předal slovo
předsedkyni Správní rady Markétě Balkové, která zahájila zasedání Valné hromady. Z celkového počtu 48
členů MAS se shromáždilo 29 členů spolku a zároveň
několik hostů.
V první části Markéta Balková a Gabriela Jeníčková,
ředitelka kanceláře MAS, zhodnotily činnost MAS v
uplynulých měsících roku 2015:
K 30. 6. 2015 ukončila MAS Podbrdsko projekt spolupráce, který realizovala od 1. 9. 2014 společně s 10
dalšími středočeskými MAS. Cílem projektu bylo
zpracování metodiky evaluace a monitoringu strategie MAS (podrobnosti a výstupy projektu lze nalézt
na www.maspodbrdsko.cz - záložka „Projekt spolupráce“) a hlavně předávání znalostí a zkušeností mezi
MAS. Projekt byl vyúčtován a byla podána Žádost o
proplacení dotace na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) 22. 6. 2015. Zároveň Markéta Balková
poděkovala mikroregionům a členům MAS za půjčky
pro projekt spolupráce.
Dále byly Valné hromadě sděleny informace o průběhu tvorby Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS (viz informace dále v tomto Občasníku)
a o dalších činnostech naší MAS.

Podbrdsko 15. 1. 2015. Zde proběhlo nejen schválení
Výroční zprávy a hospodaření v roce 2014, ale byly
odsouhlaseny nové, aktualizované Stanovy a konaly se
volby povinných orgánů MAS. Zároveň všichni členové nově zvolených orgánů podepsali čestná prohlášení
o bezúhonnosti a svéprávnosti.
Ministerstvo zemědělství, resp. SZIF, mělo na vyřízení
naší Žádosti 60 pracovních dnů. Chybník přišel datovou schránkou do naší MAS 29. 6. 2015. Ihned poté
byl stanoven termín Valné hromady na 3. 8. 2015 a
Gabriela Jeníčková a Petr Chotívka pracovali na úpravě Stanov dle zaslaného chybníku. Upravené Stanovy
byly zaslány na SZIF 20. 7. 2015. Poté ještě jednou připomínkovány ze strany SZIF a 30. 7. 2015 odeslány
Valné hromadě.
Petr Chotívka představil členům MAS nové Stanovy
a Valná hromada projednala několik sporných bodů,
které vyžaduje standardizace. Stanovy MAS byly Valnou hromadou schváleny. Ihned po schválení Stanov
Valnou hromadou byly činěny kroky k vyřízení Doplnění hlášení na SZIF.
Tímto ještě jednou děkujeme za hojnou účast členů
MAS na Valné hromadě 3. 8. a za pomoc v činnosti
MAS.

O všech novinkách v MAS Podbrdsko Vás budeme i
nadále informovat v regionálním tisku, na webu
www.maspodbrdsko.cz a na Facebooku MAS PodbrdVšichni přítomní byli vyzváni pozvánkou k tomuto sko.
mimořádnému setkání Valné hromady především z Veškeré dotazy Vám také rádi zodpovíme v úředních
důvodu schválení nové verze Stanov MAS. Úpravu hodinách v kanceláři MAS (Městské zdravotnické zaStanov bylo nutno uspořádat z důvodu podání Žádosti řízení Rožmitál pod Třemšínem, 1. patro, 1. dveře):
o standardizaci 4. 3. 2015. Důležité pro podání Žádos- pondělí - pátek od 8:00 do 15:30 hodin nebo dále po
ti o standardizaci bylo zasedání Valné hromady MAS telefonické domluvě.
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AKTUALITY O STRATEGII MAS PODBRDSKO
Již v lednu na Valné hromadě byli všichni přítomní
informováni o stavu Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Podbrdsko (SCLLD). Ke spolupráci a dokončení SCLLD je opět přizván Petr Ponikelský a Filip Šafařík, stejně jako v roce 2014. Strategie
v současné době není dopracována do finální verze.
Vše se bohužel zpozdilo, protože České republice byly
Evropskou komisí odsouhlaseny všechny Operační
programy až v červnu 2015. Tímto se také zdrželo vydání mnoha metodických pokynů, které jsou nutné
pro dopracování posledních částí SCLLD.
Je nutno do Strategie dopracovat:
- časový harmonogram a nastavit finanční plán čerpání dotací z Operačních programů EU,
- určit, jaké projekty bychom chtěli v regionu MAS realizovat,
- popsat postupy pro vyhlašování výzev, hodnocení a

výběr projektů,
- nastavit, jak budeme hodnotit postup realizace strategie na našem území.
Na podzim 2015 jsme uspořádali ještě jedno elektronické dotazníkové šetření. Sbírali jsme projektové záměry, resp. snažili jsme se nashromáždit co největší a
nejlepší možný obraz toho, co naše území potřebuje a
které projekty budeme pomocí Operačních programů
EU realizovat.
SCLLD dopracujeme do konce roku 2015. Finální
verzi Strategie předložíme na počátku roku 2016 Valné hromadě MAS ke schválení. O přesném termínu
Valné hromady budeme včas informovat všechny členy MAS pozvánkou.
Čerpat dotace z Operačních programů EU pro náš region můžeme až po schválení SCLLD ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informací ke Strategii naleznete na webových
stránkach www.maspodbrdsko.cz pod položkou Strategie 2014 - 2020. Nebo po kliknutí na obrázek vlevo.

JSME STANDARDIZOVANÁ MAS
Procesem „standardizace“ MAS se rozumí splnění
požadovaných standardů, díky kterým Místní akční skupina prokáže, že je schopna podílet se na implementaci programů financovaných z evropských
strukturálních a investičních fondů. Metodiku vydalo
Ministerstvo zemědělství a je určena všem aktivním
partnerům venkovského prostředí, kteří mají zájem
pokračovat v činnosti MAS. Pouze MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace, budou moci
předkládat své rozvojové strategie (SCLLD) Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení.
MAS PODBRDSKO odeslala Žádost o standardizaci
společně se všemi povinnými přílohami 4. 3. 2015.
Chybník od SZIF, neboli žádost o doplnění chybějí-

cích údajů, přišel 29. 6. 2015. Převážná většina připomínek SZIF se týkala Stanov MAS. S Ing. Petrem
Chotívkou jsme Stanovy přepracovali dle připomínek
SZIF či nových skutečností a na Valné hromadě MAS
3.8.2015 byly všechny úpravy prezentovány před členy. Po schválení Stanov Valnou hromadou byly učiněny kroky k vyřízení Doplnění hlášení na SZIF.
Druhý chybník přišel datovou schránkou 16. 10. 2015
- tento chybník byl nulový, toto znamená, že již máme
vše v pořádku a MAS PODBRDSKO MÁ STANDARDIZACI!
Potřebné „Osvědčení o standardizaci“, které se předkládá při podávání finální verze SCLLD na MMR,
nám bude vystaveno v průběhu prosince 2015.
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PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH
POPRVÉ V ROŽMITÁLE
MAS PODBRDSKO ve spolupráci s Celostátní sítí pro zemědělství a venkov pořadala v sobotu dne 26. 9. 2015
v Rožmitále pod Třemšínem akci Podbrdský řemeslný a farmářský trh. Cílem akce byla propagace regionu
rožmitálska, březnicka a milínska, jejich živnostníků a farmářů. Návštěvnící byli také seznámeni s projekty,
které v minulém plánovacím období 2007-2013 uspěly v žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova. Akce
proběhla na nádvoří Podbrdského muzea v Rožmitále a na náměstí.
Ke spolupráci a podpoře se připojilo i Krajské informační středisko Středočeského kraje, Zemědělský svaz ČR,
Podbrdské muzeum v Rožmitále a mateřská centra z Rožmitálu a Březnice.
Na programu byly bohaté aktivity pro děti i dospělé: slavnostní otevření nové části expozice Podbrdského
muzea a komentovaná prohlídka, vystoupení dechového orchestru Rožmitálská Venkovanka, ukázka tanců Česká beseda. Po celý den byl připraven bohatý program pro děti na hřišti Podbrdského muzea, který zajistila
mateřská centra z Rožmitálu a Březnice. Naučnou stezkou o zemědělství návštěvníky provedl Zemědělský
svaz ČR. Nedílnou součástí trhu byla také ochutnávka vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální
potravina. Ochutnat a koupit bylo možné Cvrčovický chléb, Maso v pepři, Poličan a Frantíka od Řeznictví a
uzenářství u Dolejších, Bašovo zelí, Majolku Boneco, Květový med z Ořecha, Kounické pivo, Nakládaný chřest,
Špenát ochucený a Sýrové provázky z Karlštejna. Obrovský úspěch měl prodej kvalitních domácích produktů
a výrobků - uzeniny, zabijačka, domácí slané i sladké pečivo, březnické pivo Herold, pražírna kávy, mouka a
mnoho dalšího. Malí i velcí ocenili výstavu zemědělské techniky z místních farem.
Celostátní síť pro zemědělství a venkov na Podbrdském trhu propagovala svou činnost, především Program
rozvoje venkova prostřednictvím letáků, propagačních materiálů.
Veliké poděkování patří za celodenní pomoc při organizaci celé akce studentům z Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Březnice a paní učitelce Ing. Marii Rolnikové.
Vstupné na akci bylo zdarma. Návštěvníci se mohli zúčastnit losování o ceny. Akce Podbrdský farmářský a řemeslný trh se účastnilo přes 1500 návštěvníků. Dle ohlasů trhovců i návštěvníků se jednalo o velice vydařenou
akci, v které je třeba pokračovat i nadále.
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Poděkování
Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro zemědělství a venkov pořádala 26. 9. 2015
Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále pod Třemšínem. Dovolujeme si touto cestou poděkovat za
• spolupráci a podporu Podbrdskému muzeu v Rožmitále, Krajskému informačnímu středisku Středočeského
kraje (KIS) a Zemědělskému svazu ČR.
• přípravu krásného programu pro nejmenší návštěvníky Mateřskému centru Rozmarýnek z Rožmitálu a Rodinnému centru Pampeliška z Březnice.
• zapůjčení stanů a stánků Městu Rožmitál pod Třemšínem, firmě Truhlářství Petr Kaiser s.r.o. Rožmitál, Obci
Milín a firmě RUBILIS, s.r.o. Martinice.
• zapůjčení skákacího hradu od Obce Hvožďany.
• technickou pomoc Jiřímu Blažkovi a Technickým službám Rožmitál.
• poskytnutí drobných darů do slosování Obci Hvožďany, Městu Rožmitál pod Třemšínem, KIS Středočeského
kraje, pivovaru Herold Březnice, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Rožmitál pod Třemšínem
a dechovému orchestru Rožmitálská Venkovanka.
• zapůjčení zemědělské techniky Zemědělskému družstvu Pňovice, Zemědělskému družstvu Starosedlský Hrádek, Statku Rožmitál, Obci Hvožďany a Miroslavu Synkovi ze Sedlice.
• kulturní zpestření celé akce dechovému orchestru Rožmitálská Venkovanka a tanečníkům z Obecnice, kteří
předvedli provedení tradičních českých tanců Česká beseda.
• poskytnutí drobného občerstvení Restauraci & Kavárně Romance, Ekofarmě Počaply, s.r.o. a Lubomíru Melicharovi z Rožmitálu.
• pomoc při organizaci trhu studentům VOŠ a SOŠ Březnice.
Závěrem mnohokrát děkujeme všem řemeslníkům, farmářům a návštěvníkům za jejich účast na Podbrdském
trhu.
Věřte, že již nyní se těšíme opět za rok na viděnou!!
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FOTOGRAFIE Z PODBRDSKÉHO TRHU
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FOTOGRAFIE Z PODBRDSKÉHO TRHU
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MÁME ÚSPĚŠNĚ UKONČENÝ PROJEKT SPOLUPRÁCE
Projekt Spolupráce je další projekt, kterého se naše
MAS účastnila od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015. Šlo o 22.
kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro
opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Středočeské MAS se rozdělili na dvě skupiny, naše MAS byla
zařazena pod skupinu, jejíž hlavním koordinátorem
byla MAS Přemyslovské Střední Čechy. Žádost o dotaci byla podepsána dne 16. 1. 2015.
Projekt bylo nutno předfinancovat. Finance získala
MAS Podbrdsko od členů MAS a z vlastních zdrojů.
Účelem projektu bylo posílit spolupráci mezi místními akčními skupinami a předávání správné praxe a
postupů, s využitím zkušeností z období 2007 – 2013.
MAS v rámci projektu společně zpracovali doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, in-

spirativních řešení a doporučení, včetně případových
studií) týkajícího se tématu: „Evaluace a monitoring
strategie MAS“.
Zpracovaný dokument naleznete ZDE.
Projekt spolupráce byl předán 22. 6. 2015 podáním
Žádosti o proplacení na SZIF. Splnili jsme všechny
podmínky pro proplacení výdajů.
Datovou schránkou přišlo 16. 10. 2015 Oznámení o
schválení platby ze SZIF. K proplacení uznatelných
výdajů došlo ze strany SZIF 30. 10. 2015. Všechny
půjčky od členů MAS byly začátkem listopadu 2015
vráceny.
Za finanční výpomoc děkujeme Svazku obcí mikroregion Třemšín, Svazku obcí Březnicko, Obci Milín,
Obci Vrančice a Obci Lazsko.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Zhruba od začátku září 2015 začala MAS Podbrdsko
pracovat na přípravě nového projektu, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV) s názvem Místní akční plány
rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Příbram. MAP bude
prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání
dětí a žáků do 15. let. Zahrnuje oblasti včasné péče,
předškolního a základního vzdělávání a zájmového
neformálního vzdělávání. V první fázi projektu je ale
nutno vytvořit strategii MAP.
Žadatelem v této výzvě bude Město Příbram. MAS
Podbrdsko bude partnerem projektu. MAP budeme
společně realizovat na celém území ORP Příbram s
výjimkou obcí kolem Kamýka nad Vltavou, které spá-

dově patří pod ORP Sedlčany.
Výzva MAP na předkládání žádostí o podporu do OP
VVV byla vyhlášena 8. 9. 2015. Město Příbram společně s MAS Podbrdsko plánují předložit žádost o
podporu do 24. 11. 2015.
Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání, tj. společné informování , vzdělávání a
plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Více informací k MAPům lze najít na stránkách řídícího orgánu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz.
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SPOUŠTÍME NOVÝ INFORMAČNÍ PORTÁL
www.podbrdskeinfo.cz
16. 4. 2015 jsme podali žádost na Středočeský kraj o
poskytnutí dotace v rámci tematického zadání Podpora hejtmana na vytvoření nového regionálního informačního portálu. Byli jsme velice mile potěšeni,
když nám 7. července přišla smlouva, jejímž podpisem jsme dostali na realizaci 50.000 Kč.
Cílem tohoto projektu je tvorba nových webových
stránek, na kterých budou umístěny i interaktivní
mapy. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že v
našem podbrdském regionu je nedostatečná informovanost o ucelené nabídce pro turisty. Proto i v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy a vznikem
nové CHKO vzniká informační webový portál, který
bude přínosem nejen pro podbrdský region.
Firma Galileo Corporation s.r.o., se kterou máme velmi dobrou zkušenost, vytvořila design webu. Momentálně stránky běží na dočasné webové adrese firmy
Galileo a plníme je základními informacemi, vytváří
se interaktivní mapy se zajímavými turistickými mís-

ty a trasami, apod. Do budoucna bychom rádi tímto
způsobem zviditelnili a představili turistům, i obyvatelům Podbrdska, celé území Místní akční skupiny
Podbrdsko, tzn. Rožmitálsko, Březnicko a Milínsko a
jeho nejbližší okolí.
Samozřejmostí je i mobilní verze stránek.
Od nového roku 2016 budou spuštěny webové stránky na www.podbrdskeinfo.cz. Doufáme, že realizací
tohoto projektu zvýšíme zájem a návštěvnost našeho
regionu.
Se spuštěním se také nabízí možnost všem místním
podnikatelům, firmám i ostatním obyvatelům, aby
propagovali svoji činnost na www.podbrdskeinfo.cz.
Na webových stránkách naleznete sekci, kde se dozvíte veškeré možnosti uveřejnění Vaší reklamy, včetně
poplatků.
S dotazy se můžete obracet na správce webových stránek. Paní Jitka Drechslerová Vám velice ráda pomůže
s uveřejněním Vaší reklamy, včetně vytvoření grafiky.
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UKÁZKA INTERAKTIVNÍCH MAP
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ÚČAST MAS PODBRDSKO NA SEMINÁŘÍCH V ROCE 2015
14. 1. 2015
27. 2. 2015
3. 3. 2015
20. 3. 2015
24. 4. 2015
4. 5. 2015
27. 5. 2015
29. 5. 2015
26. 6. 2015
29. 7. 2015
4. 8. 2015
15. 9. 2015
15. 9. 2015
17. 9. 2015
25. 9. 2015
1. 10. 2015
1. 10. 2015
8. 10. 2015
26. 10. 2015
27. 10. 2015
27. 10. 2015
27. 10. 2015
4. 11. 2015

Seminář Praha - MAS a integrovaný nástroj CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj)
Setkání Krajské sítě středočeských MAS - Vlašim
Seminář Praha - konference Operační programy vs. CLLD (Komunitně vedený místní
rozvoj) - Ministerstvo zemědělství
Setkání Krajské sítě středočeských MAS - Měšice
Setkání Krajské sítě středočeských MAS - Dolní Břežany
Praha - seminář IROP
Seminář Blatná - Projektový management
Setkání Krajské sítě středočeských MAS - Žitovlice
Setkání Krajské sítě středočeských MAS - Zichovec u Slaného
Konference CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) - Praha
Setkání pracovní skupina CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) - Lysá nad Labem
Seminář MAP (Místní akční plány) - na Středočeském kraji Praha
Setkání pracovní skupina CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj)
Seminář PRV (Programu rozvoje venkova) u Českých Budějovic
Setkání Krajské sítě středočeských MAS - Nučice
Setkání pracovní skupina CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) - Slaný
Seminář PRV (Programu rozvoje venkova) - Suchodol u Příbrami
Seminář Praha - Hospodaření s dešťovou vodou
Seminář Praha - Konference SMS (Sdružení místních samospráv)
Setkání Krajské sítě středočeských MAS - Praha
Seminář k MS2014+ (Monitorovací systém na předkládání žádostí o dotaci)
Modlitba za domov - otevřená konference MAS
Seminář Praha Hloubětín - Téma rozvoj venkova

20. 11. 2015
23. 11. 2015
4. 12. 2015

Workshop pro MAS k CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) Praha - SZIF Slezská
Seminář CHKO Brdy - pořádala MAS Podbrdsko a KIS
Setkání Krajské sítě středočeských MAS - Rožmitál pod Třemšínem
Fotografie z Krajského setkání středočeských MAS v Nučicích a Zichovci
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V ROŽMITÁLE SE KONAL SEMINÁŘ K FUNGOVÁNÍ CHKO BRDY
Krajské informační středisko Středočeského kraje
(KIS) ve spolupráci s MAS Podbrdsko zorganizovali
v Rožmitále pod Třemšínem v pondělí 23. 11. 2015
od 17:00 hodin ve Společenském centru seminář k
CHKO Brdy. Jelikož se vyhlášení CHKO Brdy blíží a lidé v okolních obcích nemají příliš informací,
zorganizovali jsme seminář pro starosty obcí, podnikatele, neziskové organizace i pro širokou veřejnost.
Prezentaci s následnou diskuzí vedl Mgr. Bohumil Fišer, vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy. Pan Fišer
představil historii území Vojenského újezdu, faunu a
floru, která se nachází v této krásné krajině, a mnoho
dalších zajímavostí z dění kolem nového CHKO Brdy.

Hovořil také o možnostech turismu, domu přírody,
ale také o určitých omezeních pohybu turistů, které
v CHKO musí být kvůli zachování několika míst se
zbytky vojenské munice atd. Více než hodina byla věnována dotazům přítomných, ze kterých bylo zřejmé,
že otázka vzniku nového CHKO veřejnost zajímá. Semináře se zúčastnilo 50 návštěvníků, kteří při vstupu
obdrželi propagační letáky, bločky, záložky a propisky
KIS. Věříme, že budeme moci uspořádat mnohem víc
podobných seminářů s takto zajímavou tématikou a
děkujeme panu Fišerovi za vyčerpávající informace o
CHKO Brdy.

Občasník vydává kancelář MAS Podbrdsko:
Kontakt: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany
Adresa kanceláře: Komenského 646, 262 42 Rožmitál p. Tř.
E-mail: maspodbrdsko@seznam.cz, IČO: 27051935
Bankovní spojení: 3300000399/0800, Česká spořitelna, a.s. Příbram
Předsedkyně: Markéta Balková tel.: 724 705 685,
Konzultační hodiny jsou denně od 8.00 do 15.30 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko (Zdravotní středisko
Rožmitál pod Třemšínem, 1.patro, 1.dveře).
Kancelář MAS: Ing. Gabriela Jeníčková 721 315 260, Jitka Drechslerová 720 679 797, Jana Filinová 723 435 274
Fotografie: archiv MAS Podbrdsko, Mgr. Radek Tvrdík
Vydáno 27. 11. 2015

