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SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

NÁVŠTĚVA STÁLÉ KOMISE
SENÁTU PRO ROZVOJ
VENKOVA V BYSTRÉM

V pátek 19.4.2013 navštívili město Bystré někteří
z členů Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.
Návštěva se uskutečnila na základě iniciativy
senátora Mgr. Radko Martínka. Společného
setkání se zúčastnil také Jaroslav Martinů, posla-
nec parlamentu ČR a starosta města Poličky,
radní Pardubického kraje Ing. Václav Kroutil
a zástupce Celostátní sítě pro venkov Ing. Bohu-
slav Lapáček.
Po svém příjezdu navštívila komise akciovou spo-
lečnost AGRO VYSOČINA BYSTRÉ, kde si její
členové prohlédli provoz pekárny. Poté se v Mul-
tifunkčním domě uskutečnilo setkání se členy
a zaměstnanci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
o.s. a se zástupci města Bystré.
Pro členy senátní komise byla také připravena
prezentace činnosti MAS Sdružení pro rozvoj
Poličska o.s. Manažerka MAS Petra Martinů
pohovořila o místní akční skupině, jejích zámě-
rech, aktivitách a plnění Strategického plánu
LEADER od roku 2009 až do současnosti.
Vyzdvihla především objem finančních prostřed-
ků, které v tomto období MAS získala na realizaci
projektů žadatelů z řad zemědělců, podnikatelů,
veřejného a neziskového sektoru a také přínos,
který MAS přinesla regionu prostřednictvím reali-
zací tzv. projektů spolupráce.Petra Martinů zdů-
raznila, že se MAS v uplynulém období podařilo
úspěšně podílet na rozvoji našeho regionu, kdy
se subjekty na území mohly prostřednictvím MAS
rozhodnout, co je pro region důležité a kam
chtějí směřovat podporu. Abychom mohli i na-
dále území cíleně rozvíjet, je třeba úspěšně
nakročit do nového programovacího období.
V tomto roce je pro MAS stěžejní zpracování
nové velmi podrobné územní strategie, která
bude předmětem schvalování a bude mít zásadní
vliv na to, aby MAS v příštím programovacím
období uspěla a byla podpořena.
Závěrem jednání se účastníci setkání domluvili na
budoucí spolupráci. V blízké době proběhnou
další jednání mezi MAS a členy Stálé komise
Senátu pro rozvoj venkova - jak na místní, tak
krajské úrovni. Tato jednání by měla blíže obe-
známit členy Senátu s nezastupitelnou úlohou
MAS v regionu a napomoci vyjednání dobrých
pozic pro MAS v novém programovacím období
2014 -2020.

MOTO: „BEZ OHLEDU NA TO, O ČEM SE MLUVÍ,

JDE VŽDYCKY O PENÍZE.“

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou v jistém smyslu poslední vydání Zpravodaje MAS, tak, jak ho znáte z předešlých
let. Rok 2013 je posledním rokem realizace Strategického plánu Leader, který naše MAS realizuje od roku
2009. V jaké podobě se s místními akčními skupinami setkáme v nadcházejícím programovacím období,
je zatím pro všechny velkým otazníkem. Dosavadní výsledky vyjednávání pozic MAS v příštích letech
dávají naději, že MAS budou moci realizovat svoje záměry napříč novými programy EU. To vše je podmí-
něno úspěšnou akreditací MAS a především schválením nové kvalitně zpracované Integrované strategie
rozvoje území, která bude základním pilířem pro tvorbu strategických plánů do jednotlivých operačních
programů EU, napříč kterými bude MAS svoje projekty realizovat.
Při této příležitosti si dovolujeme velmi stručně zrekapitulovat výsledky pětiletého působení naší MAS
v regionu.
Všech cílů, které si MAS na počátku svého působení stanovila ve svém strategickém plánu se podařilo
dosáhnout, jednotl ivé monitorovací indikátory byly naplněny více než 100%.

Nezbývá, než vyvinout maximální snahu, aby byla MAS úspěšně akreditována a dokázala kvalitně zpraco-
vat svoji ISRÚ, na jejímž základě se bude moci ucházet o podporu v nastávajícím programovacím období.
Tato snaha nemůže vycházet jen ze strany sekretariátu MAS, který zabezpečí technické zpracování doku-
mentů, ale především ze strany místních aktérů – tedy Vás, členů MAS, kteří s námi dlouhodobě spolu-
pracujete a občanů, pro které byly všechny projekty realizovány. Proto Vás touto cestou prosím o trpěli-
vost, vstřícnost a spolupráci při zpracování, protože od Vás budeme vyžadovat přemíru informací, které
nám můžete poskytnout jenom vy. Nyní bych Vám stručně představila finanční přehled plnění cílů, které
si naše MAS stanovila pro období 2009-2013.

Kromě 66 žadatelů podpořených 36,4 miliony Kč bylo podpořeno dalších 28 místních subjektů
prostřednictvím projektů spolupráce.

PLNĚNÍ CÍLŮ STANOVENÝCH STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER

PRO OBDOBÍ 2009 - 2013

Fiche
2. cíl - Nutnost zlepšení kvality života pro
obyvatele venkova Celkové náklady projektů v Kč Výše dotace v Kč

3 Venkov podle našich představ 22 919 694,00 17 247 749,00

4 Technické zázemí venkova 18 771 378,00 12 248 880,00

CELKEM 41 691 072,00 29 496 629,00

Fiche
3. cíl - Potřeba zajištění atraktivity venkova pro
obyvatele a návštěvníky Celkové náklady projektů v Kč Výše dotace v Kč

5 Navštěvujte náš region 3 900 670,00 1 482 931,00

CELKEM 3 900 670,00 1 482 931,00

SOUČET PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ V OBDOBÍ 2009 -2013 36 392 858,00

Fiche Celkové náklady projektů v Kč Výše dotace v Kč

1 Zemědělství současnosti a budoucnosti 10 850 048,00 4 132 114,00

2 Stabilita venkovského prostoru 780 000,00 274 511,00

6 Podpora malého podnikání na venkově 1 919 162,00 1 006 673,00

CELKEM 13 549 210,00 5 413 298,00

1. cíl - Potřeba posílení hospodářské stability
venkova

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří v uplynulém období MAS pomáhali, všem členům, kteří
odvedli práci důležitou pro celý region a všem žadatelům a příjemcům, kteří dodržovali pravidla PRV
a snažili se odpovědně zacházet s financemi, které pro své záměry získali. Myslím, že nás všechny ta dlou-
holetá spolupráce posílila, přispěla k tomu, že mnohem lépe známe potřeby našeho území a dovedeme
odpovědně posuzovat priority dalšího rozvoje. Je na nás všech, abychom se pokusili v naší bezesporu
úspěšné činnosti pokračovat. Petra Martinů, manažerka MAS
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POSLEDNÍ VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE
V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 - 2013 JE ZA NÁMI

Dne 28.3.2013 vyhlásila MAS poslední výzvu k podávání žádostí o dotace z
v programovacím období 2007 -2013, kterou dočerpala veškeré finanční prostředky, které měla pro
toto období přidělené.
Celková alokace Výzvy 1/2013 byla 5.829 433,- Kč. Výzva byla vyhlášena pro všechny Fiche.

Programu rozvoje venkova

č. Fiche Název Fiche Alokace 2012

Fiche 1 Zemědělství současnosti a budoucnosti 929.830,-Kč

Fiche 2 Stabilita venkovského prostoru 100.000,-Kč

Fiche 3 Venkov podle našich představ 2.968.966,- Kč

Fiche 4 Technické zázemí venkova 1.508.772,- Kč

Fiche 5 Navštěvujte náš region 257.492,-Kč

Fiche 6 Podpora malého podnikání na venkově 64.373,- Kč

CELKEM 5.829.433,-Kč

Od 8.4.2013 do 19.4.2013 probíhal příjem žádostí. Podrobné informace o výzvě a podmínky příjmu
žádostí o dotace byly zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách MAS, v místních a regionálních
novinách. V kanceláři MAS mohl každý zájemce konzultovat své projekty.

25.3.2013 se uskutečnil seminář pro zájemce, kteří chtěli podat žádost o dotaci v rámci PRV osa
IV. Leader, kde mohli všichni přítomní získat podrobné informace o výzvě, způsobu vyplňování ŽoD,
způsobu hodnocení a výběru projektů, plnění preferenčních kritérií.

V rámci všech Fichí mohli podávat ŽoD zemědělci, obce, neziskové organizace, podnikatelé v cestovním
ruchu a drobní podnikatelé, příspěvkové organizace zřízené obcí.

MAS přijala celkem 20 žádostí o dotaci. Žadatelé žádali o celkovou částku dotace cca 7.573 954 Kč
v následujícím rozdělení:

Školení pro žadatele

č. Fiche Název Fiche Požadovaná dotace

Fiche 1 Zemědělství současnosti a budoucnosti 1.360 000,-Kč

Fiche 2 Stabilita venkovského prostoru 0,-Kč

Fiche 3 Venkov podle našich představ 3.170.545,-Kč

Fiche 4 Technické zázemí venkova 2.046.145,-Kč

Fiche 5 Navštěvujte náš region 880.000,-Kč

Fiche 6 Podpora malého podnikání na venkově 117.264,-Kč

CELKEM 7.573.954,-Kč

Ve dnech 15. a 16. května 2013 probíhalo hodnocení projektů. V prvním dni hodnocení proběhly
prezentace projektů na místě realizace projektu, které představili zástupci jednotlivých žadatelů. Každý
z žadatelů dostal cca 15minut na prezentaci projektu a zodpovězení dotazů členů VK. Ve druhém dni
výběrová komise, obodovala jednotlivé projekty, určila pořadí projektů a přesouvala nedočerpané
finanční prostředky mezi Fichemi.

19.6.2013 byly na RO SZIF zaregistrovány všechny doporučené žádosti o dotaci včetně všech povinných
i nepovinných příloh, které žadatelé ke svým žádostem dodali.
V tomto období probíhá administrativní kontrola ze strany RO SZIF. Přibližně na přelomu července a srpna
bude žadatelům i kanceláři MAS doručeno oznámení o provedené administrativní kontrole žádostí
včetně tzv. chybníků. Na odstranění nedostatků bude MAS s žadateli spolupracovat.

ŘKF Korouhev - vybavení místnosti

Jan Jílek - Jímka ve Stříteži

FOTOGRAFIE Z PREZENTACÍ PROJEKTŮ NA MÍSTĚ - 15. 5. 2013

Obec Borová - knihovna

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a. s. - boudy pro telata
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VÝZVA 1/2013

DOPORUČENÉ PROJEKTY K FINANCOVÁNÍ Z PRV ČR OSA IV. LEADER OPATŘENÍ IV.1.2.
Výzva 1/2013

NEDOPORUČENÉ PROJEKTY K FINANCOVÁNÍ Z PRV ČR OSA IV. LEADER OPATŘENÍ IV.1.2.

- Výzva 1/2013

č. Žadatel Název projektu

FICHE
č.

Místo
realizace
projektu

Doporučená
výše dotace

18
AGRONEA a.s.
Polička Pořízení žacího stroje pro sečení pícnin a travních porostů

1

Polička -

19 "Pontopolis"
Rekonstrukce prostor za účelem vybudování multikulturního
centra

3
Polička -

20 ZD Květná Multifunkční sportovní hřiště Květná 5 Květná -

CH 3000, s.r.o. - multifunkční hřiště Svazek obcí AZASS - areál zahrady Svojanov - rekonstrukce střechy hasič. zbrojnice

Obec Oldřiš - vybavení zasedací místnosti Polička - VO v osadě Lezník Pontopolis - multikulturní centrum

č. Žadatel Název projektu

FICHE
č.

Místo
realizace
projektu

Doporučená

výše dotace

1

AGRO VYSOČINA

BYSTRÉ Zdravý odchov telat- základ budoucích úspěchů ve stáji

1 Bystré,
Trpín 230 000,00

2 Jan Jílek Výstavba jímky na farm žě Stříte 1 St žříte 480 000,00

3 Milan Michl Pořízení zem. techniky - nahrnovač píce 1 Korouhev 250 000,00

4 SO AZASS Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly 3 Polička 718 633,00

5 SDH Pomezí Modernizace vybavení pro sportovní činnost SDH Pomezí 3 Pomezí 260 550,00

6 Obec Borová Loď poznání - Obecní knihovna v Borové 3 Borová 268 983,00

7 Obec Kamenec u
Poličky Rozšíření vybavení pro volnočasové aktivity v obci

3 Kamenec u
Poličky 90 540,00

8 Obec Trpín Modernizace klubovny a archivu v budově obecního úřadu 3 Trpín 469 734,00

9 Obec Old šři Víceú šičelové vybavení zasedací místnosti obecního úřadu v Oldři 3 Old šři 107 010,00

10 ŘKF Korouhev Vybavení společenské místnosti v č.p.177 v KorouhviŘKF v budově 3 Korouhev 67 500,00

11 Městys Svojanov Rozší života ve Svojanovření spolkového ě 3 Svojanov 467 595,00

12
Mikroregion
Poličsko Pořízení prosévacího stroje

4
Borová 292 500,00

13 Obec Korouhev Multigenerační venkovní centrum obce Korouhev 4 Korouhev 705 428,00

14 Město Bystré Zpevněné plochy u sokolovny 4 Bystré 696 992,00

15 Město Polička Rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku - Polička 4 Lezník 351 225,00

16 CH 3 000,s.r.o. Multifunk štční hři ě penzionu 5 Březiny 282 931,00

17 Jaroslav Bednář
Nákup výrobních prost šíředků a reklamního polepu pro roz ření
firmy

6
Borová 89 812,00
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ZREALIZOVANÉ PROJEKTY VYÚČTOVANÉ V OBDOBÍ 8/2012 - 6/2013

FICHE 1: ZEMĚDĚLSTVÍ SOUČASNOSTI A BUDOUCNOSTI

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO SKLADOVÁNÍ BALENÝCH
KONZERVOVANÝCH KRMIV NAD 32% SUŠINY
Žadatel: AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost
Celkové výdaje projektu: 1 024 119,- Kč
Celková výše dotace: 500 000,- Kč
Realizace projektu: 7/2011 – 8/2012

TECHNIKA PRO ÚDRŽBU KRAJINY
Žadatel:AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost
Celkové výdaje projektu: 2 178 600,- Kč
Celková výše dotace: 900 000,- Kč
Realizace projektu: 4/2012- 1/2013

FICHE 3: VENKOV PODLE NAŠICH PŘEDSTAV

OBNOVA OKEN ZŠ DOLNÍ
Žadatel: Obec Pomezí
Celkové výdaje projektu: 718 312,- Kč
Celková výše dotace: 538 733,- Kč
Realizace projektu: 7/2011 - 10/2012

TECHNIKOU POMOZME ZDRAVÍ
Žadatel: TJ Sokol Korouhev
Celkové výdaje projektu: 63 818,- Kč
Celková výše dotace: 57 436,- Kč
Realizace projektu: 8/2011 - 2/2013

VÝLETIŠTĚ ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ
Žadatel: Město Bystré
Celkové výdaje projektu: 3 061 921,- Kč
Celková výše dotace: 1 797 777,- Kč
Realizace projektu: 7/2011 - 8/2012

SPORT NA VSI STMELUJE
Žadatel: Obec Květná
Celkové výdaje projektu: 125 000,- Kč
Celková výše dotace: 112 500,- Kč
Realizace projektu: 8/2011 - 8/2012



SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

5

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY VYÚČTOVANÉ V OBDOBÍ 8/2012 - 6/2013

VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA
SÁDEK Č.P.150
Žadatel: Obec Sádek
Celkové výdaje projektu: 750 269,- Kč
Celková výše dotace: 560 378,- Kč
Realizace projektu: 7/2011- 4/2013

VYBAVENÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DOMU NÁBYTKEM A
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKOU
Žadatel: Obec Trpín
Celkové výdaje projektu: 261 284,- Kč
Celková výše dotace: 145 130,- Kč
Realizace projektu: 5/2012 - 2/2013

PROJEKTY SPOLUPRÁCE

Připravovaný projekt spolupráce
„Nezapomeňte (se) vrátit“

Smyslem nového projektu 3 partnerských
MAS :

Do červnového 19. kola příjmu žádostí do PRV byla
zpracována žádost o dotaci na nový projekt spolu-
práce „Nezapomeňte (se) vrátit“.

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. a MAS Hli-
necko, o.s. je nabídnout jednotlivým obcím (zřizo-
vatelům knihoven) a pracovníkům knihoven zvý-
šení návštěvnosti a využití knihovny nejen
na výpůjčku knih (zvýšení počtu čtenářů), ale
i k jinému novému využití knihovny - na malých
obcích může knihovna sloužit jako malé centrum
a místo setkávání občanů různého věku. Smyslem
projektu je vdechnout knihovnám duši, naplnit

ji dětmi a občany, nejen zarytými čtenáři, kteří si
vypůjčí a vrátí knihu a také naučit dobrovolné
knihovníky pracovat s občany připravováním růz-
ných nových akcí.
O účast na projektu projevilo zájem celkem 20
knihoven, z toho 5 na území Poličska ( Bystré,
Svojanov, Pustá Kamenice, Oldřiš, Kamenec
u Poličky).
V případě, že projekt bude úspěšně obhájen
a vybrán k financování, budou v rámci projektu
pořádána školení pro pracovníky knihoven, vytvo-
řena metodická příručka

zapojené knihovny získají nezbytné vybavení čte-
nářských koutků pro pořádání akcí, vznikne kví-
zová komiksová kniha a omalo-
vánky
Kalkulace celkových nákladů projektu je 1.740 tis. Kč.

Knihovna- místo setká-
vání aneb Manuál vesnického knihovníka,

„Hádej knihu“
„Hádej pověst“.

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY
Žadatel: Obec Kamenec u Poličky
Celkové výdaje projektu: 144 022,- Kč
Celková výše dotace: 108 015,- Kč
Realizace projektu: 5/2012 - 11/2012

FICHE 4: TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VENKOVA

OBNOVA ČÁSTI CHODNÍKŮ NA UL. NÁDRAŽNÍ V POLIČCE
Žadatel: Město Polička
Celkové výdaje projektu: 369 690,- Kč
Celková výše dotace: 277 267,- Kč
Realizace projektu: 8/2011 – 8/2012

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ELEKTROMONTÁŽNÍ FIRMY
Žadatel: ELEKTRO ŠUDOMA,s.r.o.
Celkové výdaje projektu: 241 562,- Kč
Celková výše dotace: 120 781,- Kč
Realizace projektu: 8/2011 - 1/2013

FICHE 6: PODPORA MALÉHO PODNIKÁNÍ
NA VENKOVĚ
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PROJEKTY SPOLUPRÁCE

PROJEKT SPOLUPRÁCE VENKOV - MŮJ DOMOV ANEB „VÍŠ KDE ŽIJEŠ?”
BYL ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN

PRACOVNÍ SKUPINA PROJEKTU SPOLUPRÁCE „HŘBITOVY - NAŠE KAMENNÁ HISTORIE”
POKRAČUJE VE SVÉ PRÁCI

V první polovině letošního roku
byla podána žádost o proplacení
projektu

a následně
proběhla kontrola realizace pro-
jektu pracovníky SZIF. Unikátní
projekt, prostřednictvím kterého
získalo osm základních škol z regi-

onu Poličska možnost vytvořit si vlastní učební
materiál o své obci, byl úspěšně ukončen a v měsíci
květnu i v plné výši proplacen. Na projektu spolu-
pracovaly 3 sousedící MAS ( MAS spRP o.s., MAS
Partnersví venkova a MAS Boskovicko PLUS). Uči-
telé z 22 zapojených základních škol na území
partnerských MAS vytvořili čítanky Prvouky o jed-
notlivých obcích, vznikly čítanky Vlastivědy Polič-
ska a Boskovicka, DVD o regionu, pexesa, kvarteta

Venkov - můj domov
aneb „ Víš kde žiješ?“

a pracovní listy k čítankám.
Hlavními výstupy celého projektu jsou:
• regionálních učebnic čítanky vlas-

tivědy pro děti základních škol - Vlastivěda
Boskovicka, Vlastivěda Poličska

• regionálních učebnic čítanky
prvouky pro děti ZŠ - zaměřených na jednotlivé
obce, jejichž školy se projektu účastní ( za Polič-
sko jsou to Bystré, Pomezí, Korouhev, Pustá
Kamenice, Sádek, Rohozná, Telecí a Borová)

• pracovních listů pro oba typy učebnic
• pexes s tématikou regionů

kvartet s tématikou regionů
PC techniky ( dataprojektor, notebook,

promítací plátno)

16 tis. kusů

11 tis. kusů

168
12 tis. kusů
12 tis. kusů
22 setů

•
•

Tyto čítanky a ostatní výstupy projektu jsou určeny
především pro zapojené školy a obce. Několik
ukázkových výtisků obdržely všechny obce,
knihovny, mateřská centra, infocentra i zařízení
sociální péče v regionu.
Veškeré výše uvedené tištěné materiály lze stáh-
nout na webových stránkách MAS www.maspo-
licko.cz /Projekty spolupráce/ Venkov - můj domov
aneb „ Víš kde žiješ?

Terénní práce studentů MU v KunštátěSchůzka pracovní skupiny 28. 5. 2013

Pracovní tým projektu, který se již od loňského
roku pravidelně schází, je složen ze zástupců
8 obcí a správců hřbitovů, odborníků z Masary-
kovy univerzity Brno- geografického ústavu, kteří
GIS tvoří, pracovníka MMR, který pomáhá s meto-
dikou podle zákona o pohřebnictví a manažerky
projektu koordinující všechny aktivity. Svým dílem
přispěli při přípravě projektu také studenti, kteří
prováděli terénní cvičení a geografická měření
(v roce 2012 v Benešově, v roce 2013 v Kunštátě)
a také studenti- fotografové, kteří všechny hřbi-
tovy a pomníky vyfotili a data z náhrobků přepsali.
Nutné pro práci v týmu bylo také využít právních
služeb, jednak na právní analýzu ohledně zveřej-
ňování a shromažďování informací a jednak pro
tvorbu smlouvy o autorských právech a provozu
systému, ale také k přípravě dohod o využívání
licencí jednotlivými uživateli.
Pomalu je ukončen i sběr historických dat z jednot-
livých hřbitovů, která budou využita na webových
stránkách v záložce historie a zajímavosti hřbitova,
ale také jako materiál v knize o hřbitovech.
Geoinformační systém je v konceptu vytvořen
a nyní bude přes prázdniny prostřednictvím jed-
notlivých správců naplňován daty. Data do sys-
tému budou plněna třemi cestami. Buď převede-
ním z již existujících elektronických evidencí nebo
navedením přepsaných dat z náhrobků anebo
doplněním z evidenčních karet jednotlivými správ-
ci.
Postupně vytvářené mapy i data je však potřebné
zkontrolovat, v současných evidencích i schéma-
tech bylo zjištěno mnoho chyb, které je třeba
odstranit a ze systému vyčistit.
Celý GIS je tedy nyní ve fázi testování a dolaďování
a pokud vše půjde podle předpokladů, po prázdni-

nách se uskuteční hromadné školení všech správ-
ců, kteří budou postupně dostávat licenční práva
k SW a začnou svá data pro evidenci a správu
hřbitovů postupně navádět.
Správci systému budou mít po navedení a kont-
role dat ulehčenu práci. Budou moci využít vzorů
smluv s nájemci, vzorů hřbitovních řádů, ale
i různých dalších dokumentů. GIS bude obsaho-
vat také možnost tisku sestav a přehledů podle
potřeb správců, stejně jako slovníček a návody-
např. návod na zavedení nového hrobového
místa nebo nového nájemce.
Po navedení dat do systému budou následně
připraveny mapy na cedule na hřbitovech, letáky
s naučnými místy, knihy a hlavně webové stránky
www.hrbitovycr.cz, které budou určeny pro
vyhledávání. Zhruba za rok by již systém měl být
zcela naplněn a funkční a měly být již dolaďovány
jen poslední detaily.

Olga Ondráčková, manažerka projektu
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VZNIK NOVÝCH MAS NA ÚZEMÍ ČR

V přípravách a plánování nového programovacího období chce být Národní síť MAS ČR důležitým hráčem. Finanční prostředky EU, které budou rozdělovány
metodou LEADER v následujícím programovacím období 2014-2020, by měly podpořit projekty na co největším území ČR. Proto vznikla ze strany MZe ČR a NS
MAS ČR iniciativa pokrytí tzv. bílých míst, tedy oblastí, kde nejsou podpořeny nebo dosud nevznikly MAS. V uplynulém roce na území republiky vznikaly nové
MAS a tzv. bílých míst na mapě ČR rapidně ubylo. Nově založené, ale i stávající nepodpořené MAS mohly v 18. kole příjmu žádostí o dotaci žádat o podporu z
opatření III.4.1. PRV ČR ve výši max. 500 tis. Kč. Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto opatření budou místní partnerství získávat
dovednosti pořádáním informačních a propagačních akcí a vzděláváním svých zaměstnanců, partnerů a členů orgánů. Opatření bude rovněž zaměřeno na
tvorbu integrovaných rozvojových strategií formou komunitního plánování a na poradenství a služby spojené s jejich tvorbou. Do tohoto opatření zažádalo 59
nově vzniklých nebo dosud nepodpořených MAS, z nichž 57 MAS bylo schváleno k podpoře. Tudíž se ke stávajícím 112 podpořeným místním akční m skupinám
připojí i tyto MAS a společně se budou ucházet o podporu v programovacím období 2014 - 2020.

Přehled MAS  Pardubického kraje

Stávající podpořené MAS
v opatření IV.1.1.

Stávající  nepodpořené MAS
( nyní podpořené z opatření
III.4.1.PRV )

Nově založené MAS
(podpořené z opatření
III.4.1.PRV)

MAS Holicko  o.p.s. MAS Hlinecko o.s. MAS Bohdanečsko o.s.

MAS Litomyšlsko o.p.s. MAS Kunětické hory o.s. MAS Chrudimsko, o.s.

MAS Moravskotřebovsko a
Jevíčsko o.p.s.

MAS Lanškrounsko

MAS Svitava o.s. MAS Skutečsko, Košumbersko
a  Chrastecko, o.s.

MAS Orlicko o.s.

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
o.s.

MAS Železnohorský region o.s.

SPOLUPRÁCE MAS SPRP O.S.
S PARDUBICKÝM KRAJEM

Pardubický kraj podporuje činnost naší MAS od samotného založení
organizace a to formou dotace z Programu obnovy venkova. Zástupci
místních akčních skupin Pardubického kraje zahájili v letošním roce
vyjednávání se zástupci kraje, konkrétně s panem hejtmanem Netolickým a s
panem radním Kroutilem, o podpoře MAS v období, které bude pro všechny
místní akční skupiny nejnáročnějším. Je to mezidobí, kdy nebudou schváleny
evropské dotační programy a kdy MAS budou muset naplno pracovat a
připravovat se, aby mohly obstát v dalším programovacím období. Hejtman
Pardubického kraje spolu s radním pro zemědělství a venkov ujistili zástupce
MAS, že si uvědomují, co vše přinesly MAS na území, na kterých rozvíjejí svoji
činnost, a hodlají nadále podporovat aktivity MAS. V letošním roce byla všem
MAS, ať už nově vzniklým, nebo těm stávajícím, přislíbena finanční podpora
ze strany Pardubického kraje jak na činnost a poradenství, tak i na tvorbu
integrované strategie rozvoje území.

MAS, které jsou podpořeny v rámci nového opatření III.4.1. , si musejí zajistit
spolupráci s některou ze stávajících podpořených dobře hodnocených MAS pro
získání praktických zkušeností, poskytování konzultací, organizaci výměnných
stáží, poskytování metodického poradenství a koučingu v rozsahu nezbytném
pro dosažení kvalitních výstupů projektu. MAS SpRP o.s. bude tímto způso-
bem spolupracovat s MAS Hlinecko o.s.



Zpravodaj vydává MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. za účelem informování obyvatel
a všech subjektů na území Místní akční skupiny

Kontakt: MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., Sulkovská 340, 569 92 Bystré
tel.: 468 000 487, e-mail: info@maspolicsko.cz, www.maspolicsko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje o venkovských oblastí.

Kancelář MAS Sdru ení pro rozvoj Poli ska o.s.,
Sulkovská 340, 569 92 Bystré (budova Technických slu eb)

administrátorka:
Leona udomová, tel. 773 983 764, e-mail: sekretariat@maspolicsko.cz

ž
ž

Š

č

mana erka:
Petra Martinů, DiS., tel. 773 577 270, e-mail : manazer@maspolicsko.cz, info@maspolicsko.cz

ž

LEADERFEST 2013

Ve dnech 20. - 21.6.2013 se ve Velkém Meziříčí uskutečnilo tradiční setkání zástupců místních akčních skupina a dalších
zástupců venkova pracujících metodou LEADER. Za naší MAS se Leaderfestu účastnili dne 21.6.2013 předseda
a administrátorka MAS a zástupce člena MAS - AGRO VYSOČINA a.s. Bc. Jan Dittrich. Z nabídky seminářů a workshopů
jsme si vybrali témata , .
V rámci Leaderfestu zajistila pořadatelská MAS MOST Vysočiny, o.p.s. také bohatý doprovodný program sestávající
z jarmarku, ukázek tradičních řemesel a místních výrobců, vystoupení regionálních hudebních uskupení a tematických
výletů.

Komunitně vedený místní rozvoj Zemědělec a činnost MAS

KRÁLOVSKÝ CHLÉB SE PEČE V BYSTRÉM

Pekárna společnosti AGRO VYSOČINA BYSTRÉ
a.s. na sebe náležitě upozornila, když její pro-
dukt, Královský chléb, získal nejprestižnější
ocenění, jaké lze získat v soutěžích věnujících se
kvalitě a sortimentu tuzemských a regionálních
potravin.
Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím

Státního zemědělského a intervenčního fondu
( SZIF ) každý rok vyhlašuje a pořádá ve všech
krajích ČR soutěž o značku REGIONÁLNÍ
POTRAVINA.
Oceněný výrobek poté získává právo užívat
značku REGIONÁLNÍ POTRAVINA po dobu 4 let.
Toto významné ocenění a uznání získal v Par-
dubickém kraji pro rok 2013 v kategorii
pekařské výrobky včetně těstovin jediný výrobek
a to Královský chléb z bysterské pekárny. Tento
prémiový produkt bysterské pekárny přesvědčil
svojí chutí, vůní a deklarovaným složením
8člennou hodnotící komisi tvořenou zástupci
Ministerstva zemědělství, krajského úřadu,
Státního zemědělského intervenčního fondu,
Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR
a Potravinářské komory ČR. Bysterské pekárně
se s Královským chlebem podařilo uspět v silné
konkurenci 9 pekáren s 18 přihlášenými
produkty.
Získáním prestižní značky REGIONÁLNÍ POTRA-
VINA roku 2013, byla korunována vysoká kva-
lita a chutnost výrobků, pestrost vyráběného
sortimentu a snaha o udržení trvale vysoké kva-

lity pekařského zboží bysterské pekárny.
Letošní ocenění v kategorii REGIONÁLNÍ
POTRAVINA navazuje na podobný velký úspěch
z loňského roku, kdy v doprovodné soutěži MLS
PARDUBICKÉHO KRAJE 2012 zvítězily v kate-
gorii pekařských výrobků Bysterské svatební
koláče.
AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. se snaží i v
dnešní době, kdy často vítězí pouze nízká cena
a standardní „ rozpečená kvalita „, vyrábět a
nabízet čerstvé, kvalitní, originální pečivo vyrá-
běné z tradičních receptur původními postupy s
vyšším podílem lidské práce. V minulých letech
proběhlo v bysterské pekárně několik význam-
ných investičních akcí, které významně zmo-
dernizovaly budovu pekárny, technické vyba-
vení či vozový park. Většina těchto nákladných
investic byla podpořena prostředky EU adminis-
trované SZIF ČR. Královský chléb i Bysterské
svatební koláče pro naše zákazníky pečeme v
nové rotační peci, jejíž nákup podpořila MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., jejímž se
snaží AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. být aktiv-
ním členem, pomohla také s výstavbou zpev-
něné plochy pro skladování objemných krmiv
pro skot v obci Trpín a dále v loňském roce při-
znala dotaci na nákup traktoru a vyžínacího
ramene pro ošetřovaní zarostlých neudržova-
ných ploch.

Bc. Jan Dittrich, prokurista
AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.
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