Vážení přátelé,
vstoupili jsme do nového, doufejme, že úspěšného roku. Změny v povinných orgánech a nové Stanovy jsou již
také zapsané v Obchodním rejstříku.
Činnost naší MAS jsme letos zahájili přípravou a konáním Valné hromady. Kromě Výroční zprávy a hospoda- První pololetí roku 2015 je věnováno projektu Spoluření v roce 2014 byly odsouhlaseny Valnou hromadou práce, ze kterého vzejde Metodika monitoringu a evanové Stanovy a konaly se volby povinných orgánů MAS. luace a ve kterém máme za úkol prezentovat naši dosaSchválení všech dokumentů bylo důležité pro podání vadní činnost a zkušenosti.
Žádosti o standardizaci. Úspěšné získání Osvědčení o
splnění standardů MAS je nezbytné pro další fungová- Přeji všem sluníčko nejen na obloze, ale i v srdci.
ní každé místní akční skupiny. V březnu byla podána a
zaregistrována Žádost o Standardizaci a nyní čekáme
na její vyřízení ze strany Státního zemědělského a inIng. Gabriela Jeníčková
tervenčního fondu.
ředitelka kanceláře MAS PODBRDSKO, z.s.

VYBÍRÁME Z OBSAHU
Valná hromada v Chrašticích

Projekt spolupráce

Představení členů MAS
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MÁME ZA SEBOU PRVNÍ VALNOU HROMADU V ROCE 2015
Místní akční skupina Podbrdsko (MAS) pořádala Dalším bodem programu bylo schválení podání žáValnou hromadu ve čtvrtek 15.1.2015 v krásném pod- dosti o Standardizaci MAS Podbrdsko. Procesem
krovním prostoru ZŠ a MŠ Chraštice.
Standardizace musí projít každá MAS, která chce pokračovat ve své činnosti v plánovacím období 2014Z celkového počtu 48 členů MAS se shromáždilo 38 2020. K úspěšnému podání žádosti bylo nutné upravit
členů spolku a zároveň několik hostů. Předsedkyně Stanovy, které Valná hromada schválila hned v dalším
Správní rady Markéta Balková zahájila zasedání Valné bodě programu. Dále je nutné, aby všichni členohromady a vyzvala k úvodnímu slovu starostku Obce vé MAS byli zařazeni do Zájmové skupiny, což je již
Chraštice paní Marii Dvořákovou a ředitele ZŠ a MŠ také splněno, musí být funkční webové stránky www.
Chraštice pana Mgr. Karla Derfla.
maspodbrdsko.cz, funkční kancelář a funkční volené
orgány MAS.
Všichni přítomní byli informováni o činnosti MAS v
roce 2014. V první části Markéta Balková a Gabriela Volba členů do orgánů MAS Podbrdsko (Výběrová
Jeníčková, ředitelka kanceláře MAS, zhodnotily úspěš- komise, Dozorčí rada a Správní rada) byla také jedné ukončení dvou projektů - Projekt III.4.1 Získávání ním z bodů této Valné hromady. Volební období začadovedností, animace a provádění s názvem projektu lo všem orgánům 16.1.2015, přičemž členové Dozorčí
Podpora území Podbrdska, který byl uskutečňován od rady a Správní rady jsou voleni na dva roky a členové
června 2013 do června 2014, a zároveň účast na pro- Výběrové komise na jeden rok.
jektu tvorby Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (tzv. SCLLD), který podpořilo Ministerstvo Členům spolku byla představena Výroční zpráva
pro místní rozvoj z Operačního programu technická za rok 2014, která bude vyvěšena na internetových
pomoc a který byl ukončen k 31.8.2014.
stránkách MAS. Zároveň Markéta Balková seznámila přítomné s plánem činnosti spolku na rok 2015.
Projekt spolupráce je další projekt, kterého se naše Hlavní činností spolku bude dopracování finální verMAS účastní od 1.10.2014. Jde o 22. kolo příjmu žá- ze SCLLD, podání Žádosti o Standardizaci, realizace
dostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Projektu spolupráce a dalších povinností spojených s
Realizace projektů spolupráce. Středočeské MAS se fungováním MAS.
rozdělily na dvě skupiny, přičemž naše MAS je zařazena pod skupinu, jejíž hlavním koordinátorem je Tímto srdečně děkujeme za hojnou účast členů MAS
zkušená MAS Přemyslovské Střední Čechy. Účelem na Valné hromadě a za dosavadní práci a pomoc v
projektu je posílit spolupráci mezi místními akčními činnosti MAS. Zároveň děkujeme Obci Chraštice v
skupinami a předávání správné praxe a postupů, s vy- čele s paní starostkou Marií Dvořákovou za vynikaužitím zkušeností z minulých let. Projekt bude ukon- jící občerstvení a panu Derflovi za zapůjčení pročen 30.6.2015.
stor v MŠ Chraštice.
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NOVĚ ZVOLENÉ ORGÁNY MAS PODBRDSKO, z.s.
Členové Správní rady
ČLEN
Obec Hvožďany - předseda Správní rady
Město Rožmitál pod Třemšínem - místopředseda Správní rady
Pila Martinice, s.r.o. - místopředseda Správní rady
Město Březnice
Obec Milín
Ing. Petr Chotívka
SDH Tušovice
František Blažek
Občanské sdružení Trvalá obnova školy
Členové Dozorčí rady
ČLEN
Kaiser, s.r.o. Rožmitál p. Tř. - předseda
Jaroslav Cibulka
Ing. Jan Růžička
Svazek obcí Březnicko
Obec Vševily
MC Pampeliška Březnice
Kulturní gang Březnice, o. s.
Členové Výběrové komise
ČLEN
Ing. Pavel Bukovjan - předseda
MC Rozmarýnek Rožmitál - místopředseda
Obec Věšín
Obec Vrančice
Obec Lazsko
PT Computers, s.r.o.
Statek Rožmitál, s.r.o.

ZASTUPUJE ČLENA
Markéta Balková
Ing. Josef Vondrášek
Ing. Bořek Bierhanzl
Ing. Petr Procházka
Ing. Vladimír Vojáček
Ing. Ladislav Švejda
Ing. Jana Derflová

ZASTUPUJE ČLENA
JUDr. Josef Kaiser

Jiří Čížek
Ing. Karel Daniel
Mgr. Pavlína Liebnerová
Dagmar Nesvedová

ZASTUPUJE ČLENA
Kateřina Matějková
Ing. Pavel Hutr
Jiří Sláma
PhDr. František Bártík
Ing. Petr Pazderník
Ing. Karel Mráz

4

Podbrdsko - informační občasník - jaro 2015

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ MAS PODBRDSKO
Dětská odborná lečebna CH. G. Masarykové Bukovany
Dětská léčebna je umístěna v objektu zámku Bukovany, ležícího v malebné přírodě Orlické vodní nádrže, na hranici okresů Příbram a Písek v ekologicky nezávadné krajině. Historie zámku sahá do 14.
století. V roce 1925 zámek odkoupil Československý
červený kříž od rodiny Schwarzenbergů a šest let jej
rekonstruoval do stávající podoby. V roce 1933 navštívil zámek president T.G.Masaryk. Jeho návštěva
je zaznamenána v kronice a na filmovém materiálu.
Letos oslaví léčebna při každoroční kulturně-prezentační akci ,,Zámecká slavnost“, která se koná v červnu,
již 84. výročí od svého založení. Zařízení je po celou
dobu své existence dětským zdravotnickým zařízením
s velmi dobrou pověstí a zdravotní péčí. Od roku 1949
byl zřizovatelem léčebny stát, od roku 1994 je zřizovatelem Český červený kříž, jako nástupnická organizace Československého červeného kříže.

dýchacích cest. Poskytovaná péče je plně hrazena ze
zdravotního pojištění. Plně hrazen je i společný pobyt
rodičů s dětmi do 6 let jejich věku. Smluvní vztah je
uzavřen se všemi zdravotními pojišťovnami. Současná
kapacita léčebny je 85 lůžek. Pro pacienty léčebny je
zajištěn kompletní hotelový servis z vlastních zdrojů:
kuchyně, prádelna, úklid, údržba, doprava, poštovní
služby a podobně. Léčebna má nadregionální, celorepublikovou působnost v celém rozsahu činnosti.

Rozvoj léčebny, probíhající zejména v posledních letech, je zárukou, že naše zdravotnické zařízení bude i
v budoucnu důstojným reprezentantem Českého červeného kříže a pokračovatelem tradice, založené paní
Alicí Masarykovou. Probíhající rekonstrukce, stavební úpravy a nová komplexní technická řešení vytvářejí
stále lepší podmínky pro pobyt pacientů a poskytovanou odbornou péči. Těchto výsledků by nebylo možné
Rozsah celoročně poskytované zdravotní péče je pře- dosáhnout bez finanční a materiálové podpory Česdevším pro pacienty ve věku 1-18 let s chronickými kého červeného kříže, dárců, sponzorů, získaných doonemocněními dýchacích cest, nosohltanu, vedlejších tací a obětavé práce pracovníků léčebny.
dutin nosních, hrtanu, průdušek, plic, dále děti s alergickými rýmami, astmatem, vrozenými i získanými I přes mnohdy nelehkou situaci neziskových zařízení
poruchami obranyschopnosti a alergickými choroba- je stále zde pro zdraví dětí!
mi kůže. Doporučovaná délka pobytu je 6 - 8 týdnů.
Individuálně délku pobytu určuje primář léčebny dle Katalog chystaných projektů a další informace o poskutečného zdravotního stavu dítěte. U dětí se pra- třebách zdravotnického zařízení najdete na: www.levidelně provádí spirometrické vyšetření, zátěžové a cebnabukovany.cz
bronchodilatační testy, které odhalí stupeň postižení
Václav Plecitý
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Mateřské centrum Rozmarýnek Rožmitál pod Třemšínem
Mateřské centrum Rozmarýnek bylo založeno
29. května 2003. Byly mu slavnostně přiděleny prostory bývalé speciální školy. Tyto prostory byly slavnostně otevřeny 18. září Zahradní slavností. Manželé
Potměšilovi se stali kmotry nového MC. Prostory byly
využívané až do roku 2005, poté se MC přestěhovalo
do budovy ZŠ, kde sídlí do současnosti. V roce 2013
se nám podařilo získat celé přízemí budovy ZŠ, což
nám umožňuje realizovat více programů pro rodiny
s dětmi a také to přispívá k větší návštěvnosti MC.

* Otevřenost MC učí děti toleranci a předchází xenofobii.
* MC podporuje zdravý vývoj dítěte (navazování kontaktů s vrstevníky, osamostatňování se za přítomnosti rodiče, rozvoj dovedností, posilování kladných
emocí).
* MC pomáhá v primární prevenci sociálně patologických jevů (konflikty v rodinách, domácí násilí, toulání, dětské kriminalitě apod.).
* MC poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost
všem generacím. Pomáhá posilovat mateřské a otcovské role.
* MC vytváří podmínky pro společné aktivity rodin
a je tak dobrým příkladem smysluplného využití
společného času s dětmi.
* MC vytváří prostor pro seberealizaci (každý, kdo se
chce svou činností podílet na rozvoji centra, je vítán).
* MC pořádá programy pro matky, rodiče, děti i celé
rodiny. Jsou to programy vzdělávací, sportovní, rekvalifikační, tvořivé i jednorázové akce.

Mateřské centrum zřizují matky na mateřské dovolené a zároveň se podílejí na jeho samosprávě a provozu.
Hlavním cílem mateřských center je poskytnout komplexní servis co nejširšímu okruhu mladých rodin
s malými dětmi – od prenatální péče, přes raný věk
dítěte až po předškolní věk. MC vytváří mezičlánek
mezi rodinnou výchovou a instituční výchovou z hlediska nabídky zájmových činností, začleňování dětí
a rodin z různých sociálních skupin, obnovuje původní smysl tradičních svátků a poskytuje náměty ke společnému trávení volného času – pořádá společné akce
vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru.
Otevírací doba:
Pondělí
8.30 – 11.30
Svou činností se mateřské centrum snaží přispět k Úterý
8.30 – 11.30 15.00 – 18.00
harmonickému, tělesnému i duševnímu rozvoji dětí
Středa
8.30 – 11.30
předškolního věku. Jeho hlavním cílem je pomoci ma8.30 – 11.30
minkám i tatínkům v ne vždy právě lehkém období Čtvrtek
8.30 – 11.30
mateřské a následně rodičovské dovolené. Svými ak- Pátek
tivitami, vzájemným nasloucháním, podporou nebo
výměnou zkušeností pomáhá překonávat obtížné * Vstupné: pro členy - 20,- Kč, pro nečleny - 30,- Kč
změny v životním stylu, organizaci času, ekonomické * První návštěva je zdarma.
* Možnost zakoupení členství! Maminky, které k nám
situaci a další změny spojené s výchovou dětí.
přicházejí častěji, mají tak vstupné levnější. Členský
příspěvek na půl roku je 100,- Kč a na rok 200,- Kč.
* MC umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izola
*
Nově
možnost zakoupení permanentky!
ce, do které se celodenní péčí o dítě dostávají.
* MC pomáhá ženám udržovat jejich profesní orienta
PROGRAM
ci a posiluje jejich sebevědomí.
* Rodiče zde získávají a předávají si odborné poznatky Pondělí
* Maňáskové divadélko (krátké pohádky s malým
o výchově a zdraví svých dětí.
Kašpárkem) od 9.30
* Děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků
* Zpívánky (zpíváme s hudebními nástroji) od 10.00
a vidí svoji matku v jiné roli, než v domácnosti.
* Rodiče i děti zde navazují společenské kontakty a učí Úterý
* Hrátky s batolátky (pásmo básniček, říkadel…) od
se vzájemné spolupráci a pomoci.
9.30
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* Čtení moudré sovičky pro hodné dětičky (čtení a
prohlížení knížek pro nejmenší, MC se připojilo
k celorepublikové kampani Celé Česko čte dětem)
od 10.30
* Výtvarná dílna pro děti i maminky – od 15.30
* Čtení moudré sovičky pro hodné dětičky - tentokrát
pro malé i větší děti ve spolupráci s Knihovnou manželů Tomanových, čte paní Dana Súlovcová od 16.00
Středa
* Poznáváme svět (učební systémy pro děti od 2 let)
od 9.30
* Nepravidelně besedy a přednášky pro maminky od
10.00
Čtvrtek
* Kouzelná školička (tanečky pro malé dětičky) od
9.30
* Svět barviček (malování + výtvarná činnost pro nejmenší) od 10.30
Pátek
* Méďa (znakování pomocí básniček) od 9.30
Kateřina Matějková
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Mateřské centrum Pampeliška Březnice
Sedla jsem si k počítači s úkolem krátce představit
březnické mateřské centrum. Pár minut jsem dávala
dohromady klasické a trochu nudné věty o tom, jak
jsme nejdéle fungujícím MC v kraji, jak plníme nezastupitelnou roli v životě našeho města, jak provozujeme a zařizujeme a organizujeme a najednou jsem zjistila, že se mi z těch vět, které se dokola píší do žádostí
o dotace, a které vlastně téměř nikdo nečte, trochu vytratilo to, že do Pampelišky chodím ráda. Že je mi tam
dobře, že jsou tam šťastné moje děti, že tam spoustu
času tráví i můj muž. A tak se tento spolek, protože
mateřské centrum není nic víc než skupina dobrovolníků, kteří tuto instituci udržují v chodu (někdy spíš v
běhu), pokusím představit jinak.

zrevitalizovalo v roce 2009 s projektem, jehož cílem
bylo vytvoření prostoru ušitého na míru potřebám
takovéto instituce. Návštěvníkům nabízíme nízkoprahovou hernu otevřenou v dopoledních hodinách
od pondělí do pátku, pravidelné jazykové kurzy a jiné
kroužky pro děti i dospělé a celou řadu jednorázových
akcí zaměřených na rukodělné práce nebo aktuální
roční dobu. Pořádáme dnes již tradiční akce pro širokou veřejnost jako je oblíbený dětský den nebo podzimní putování za skřítkem Dubínkem a mnoho dalších. Většinu aktivit zajišťujeme svépomocí, samotný
chod centra řídí jeden zaměstnanec. Z výše řečeného
vyplývá, že Pampeliška není mateřská škola ani podobná instituce, jejíž fungování by garantoval stát
nebo řídilo město. Je to občanská aktivita, která stojí
Co je pro mě Pampeliška? Prostor k setkávání, ke spo- na práci dobrovolníků. A protože aktivita ani dobrolečné práci, k realizaci mých nápadů. Je to dobrá služ- volnost nejsou samozřejmostí, doufejme, že se bude
ba, dobrá služba rodině a dobrá služba městu. Je to Pampelišce dařit i nadále tak jako teď.
příjemné místo, místo, kde jsou moje děti šťastné. Já
a moje rodina žijeme v Březnici. Žijeme tu rádi. Rádi A pokud jste tento příspěvek dočetli až sem a jste rose potkáváme s lidmi. No a rádi chodíme do MC, pro- dičem, prarodičem nebo prostě hledáte příjemné místože právě tam můžeme čas trávit společně, aktivně a to, kde můžete v klidu pobýt, něco se přiučit a hlavně
hlavně s dětmi.
potkat lidi z města, ve kterém žijete, tak se prosím Vás
nebojte a přijďte k nám.
Pampelišku najdete v budově 1.MŠ v ulici 9.května.
Prostory, které užíváme, patří městu. To je úspěšně
Pavlína Liebnerová
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ŽÁDOST O STANDARDIZACI BYLA PODÁNA
Pro nové programové období 2014-2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování
MAS, díky kterým všechny místní akční skupiny prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci (tj. realizaci) programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Za nastavení těchto
standardů je zodpovědné Ministerstvo zemědělství, konkrétně Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).
Standardizací by se mělo docílit nediskriminaci a maximální transparentnosti MAS vůči široké veřejnosti,
žadatelům i Řídicím orgánům ministerstev ČR. Úspěšné získání Osvědčení o splnění standardů MAS je nezbytné pro další fungování každé místní akční skupiny.
Jak jsme již informovali v minulém čísle občasníku „Podbrdsko č. 3 - zima 2014“, místní akční skupiny mohou
podávat Žádost o standardizaci od 24.11.2014. Důležité pro podání Žádosti o standardizaci bylo zasedání
Valné hromady MAS Podbrdsko 15.1.2015. Zde proběhlo schválení Výroční zprávy a hospodaření v roce 2014,
byly odsouhlaseny nové, aktualizované Stanovy a konaly se volby povinných orgánů MAS. MAS Podbrdsko
odeslala Žádost o standardizaci 4.3.2015. V současné době čekáme na vyřízení žádosti ze strany SZIF.
Zároveň s procesem příprav na podání Žádosti o standardizaci jsme aktualizovali zápis v Obchodním rejstříku
především o nově zvolené orgány MAS při Valné hromadě 15. 1. 2015 a nové Stanovy.

AKTUALITY O STRATEGII MAS PODBRDSKO
MAS, které získají Osvědčení o splnění standardů,
mohou předkládat od 1.7.2015 své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Ministerstvu
pro místní rozvoj (MMR) ke schválení. Předložené
SCLLD budou hodnoceny na základě dokumentu
„Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, verze 2“, který
bude znám na konci března 2015. Dle systému hodnocení strategií, který bude v Metodickém pokynu
uveden a na který čekají všechny místní akční skupiny, budeme moci dokončit SCLLD, nastavit harmonogram a finanční rámce. S MAS, jejichž SCLLD vyhoví
požadavkům hodnotícího procesu a budou akceptovány všemi dotčenými řídícími orgány programů,
bude podepsáno Memorandum o realizaci strategie.
V současné době je na internetových stránkách www.
maspodbrdsko.cz uveřejněna SCLLD po všech akceptovaných připomínkách ze září 2014. Analytická a
Strategická část SCLLD je již finální. Zbývá dokončit
Implementační část.

gionální politiky vedený Ing. Davidem Koppitzem
možnost nezávazného posouzení finální verze Analytické a Strategické části SCLLD, jehož výsledkem bude
„oponentura“ těchto částí strategií (nejedná se o posuzování Implementační části) a následná prezentace
opakujících se chyb při tvorbě strategie na krajském
setkání místních akčních skupin. V prvním kole bude
posouzeno 50 prvních strategií ze všech 180 MAS v
ČR. MAS Podbrdsko předložila svoji SCLLD již v prvním kole.
Chtěli bychom od začátku dubna intenzivně pracovat
na tom, abychom měli SCLLD co nejdříve kompletně
hotovou dle požadavků Metodického pokynu. Poté ji
necháme schválit Valnou hromadou MAS Podbrdsko
a odešleme co nejdříve ke schválení na MMR.

Je teoreticky možné, že místní akční skupiny, které budou mít schválenou SCLLD, budou moci vyhlásit již
na podzim 2015 (max. od počátku roku 2016) první
výzvy k předkládání projektů ucházejících se o dotaci
v souladu se strategií MAS. Do té doby místní akční
V únoru jsme obdrželi od Národní sítě MAS nabíd- skupiny nemohou čerpat finanční prostředky z opeku, že v rámci spolupráce s MMR nabídl Odbor re- račních programů pro plánovací období 2014-2020.
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DOTACE A FONDY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2015
Na jaře 2014 nám přišlo mnoho pěkných projektových záměrů od subjektů působících na území MAS Podbrdsko. Projektové záměry jsme sbírali pro pomoc při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD). Tyto záměry jsou uveřejněny na webových stránkách MAS Podbrdsko www.maspodbrdsko.cz - v
sekci Strategie 2014-2020.
V letošním roce ještě není zatím možné získat podporu na projekty přes MAS z Operačních programů, proto myslíme, že mnozí by mohli své projekty předložit Středočeskému kraji. Středočeský kraj na své stránky
uveřejnil v únoru informace, pravidla apod. k fondům a dotacím pro rok 2015. Vše najdete na webu www.kr-stredocesky.cz/urad - sekce: REGIONÁLNÍ ROZVOJ nebo GRANTY A DOTACE. Věříme, že se Vám podaří
získat peníze z tohoto zdroje.
Mnoho Operačních programů pro programovací období 2014-2020 se však již blíží do svého finále, tj. ke
schválení Evropskou komisí. Sbíráme i nyní Vaše projektové záměry. Vaše záměry budou doplněny do uvedené tabulky a také zveřejněny na webu MAS pro přehlednost, co je v našem regionu potřeba zlepšit a čemu
se chceme do budoucna v regionu věnovat. Věříme, že se podaří na mnoho Vašich projektů čerpat finance z
Evropských strukturálních a investičních fondů přes naši MAS. Od roku 2016 bude začínat implementace (tj.
realizace) projektů. Výběr projektů bude možný do roku 2022.

PROJEKT SPOLUPRÁCE
MAS Podbrdsko 15.1.2015 podala žádost o dotaci na Realizaci projektů spolupráce, který na podzim vyhlásil
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) z opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných pro výzvu
v rámci 22. kola příjmu žádostí. Již na podzim 2015 jsme se do tohoto projektu spolupráce zapojili ve skupině
11 MAS Středočeského kraje. Koordinační MAS je Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. Skupinu partnerských
MAS tvoří MAS Říčansko, o.p.s, MAS Dolnobřežansko o.p.s., MAS Karlštejnsko, o.s., MAS Mezilesí, z.s., MAS
Mladoboleslavský venkov, o.s., MAS Podlipansko, o.p.s., MAS Polabí, o.p.s., MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o.s., MAS Svatojiřský les, z.s a MAS Podbrdsko, z.s.
Výstupem projektu je Metodika monitoringu a evaluace strategie MAS, (tj. Metodika pro hodnocení strategií
MAS), která byla již v únoru zpracována a v březnu připomínkována. Tato metodika se promítne jako způsob hodnocení do nově vytvářených strategií jednotlivých MAS pro období 2014-2020. Dále jednotlivé MAS
zhodnotí prostřednictvím prezentace, své zkušenosti z minulého období. Výstupem prezentace budou příklady dobré a špatné praxe. Další podmínkou projektu jsou pravidelné schůzky všech partnerských MAS - viz
foto níže.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 BYLA ZVEŘEJNĚNA NA WEBU
Na našich webových stránkách naleznete kompletní výroční zprávu za rok 2014.
Jsou v ní uvedeny základní informace o MAS PODBRDSKO, články o uskutečněných projektech a v neposlední řadě i hospodaření spolku.
Nahlednout do ní můžete na www.maspodbrdsko.cz v sekci Výroční zprávy.

SEMINÁŘ SCLLD V OPERAČNÍCH PROGRAMECH 2014 - 2020
Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
(MZe) pořádala diskuzní seminář Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období
2014–2020 (CLLD v OP 2014–2020). Seminář se konal v úterý 3. března na ministerstvu zemědělství v Praze a
byl určen výhradně pro zástupce místních akčních skupin, ministerstev, řídících orgánů, členů vyjednávacího
týmu a pozvaných hostů.
Veškeré informace ze semináře, prezentace apod. najdete na internetové stránce Národní sítě MAS - www.
nsmas.cz.

Občasník vydává kancelář MAS Podbrdsko:
Kontakt:
Hvožďany 80, 262 44
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 7.30 do 14.30 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko (Zdravotní středisko
Rožmitál pod Třemšínem, 1.patro, 1.dveře).
Kancelář MAS: Ing. Jeníčková Gabriela 721 315 260, Jitka Drechslerová 720 679 797, Jana Filinová 723 435 274
Fotografie: archiv MAS Podbrdsko, archiv MC Rozmarýnek, archiv MC Pampeliška, Karel Svašek,
NS MAS

