
NAŠIM NEJMENŠÍM



Partnerský projekt 3 sousedních 
MAS

 

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
MAS Boskovicko PLUS, o.s.
MAS Partnerství venkova

 



Žadatel-MAS Sdružení pro rozvoj 
Poličska o.s.- Pardubický kraj



Partner 1- MAS Boskovicko 
PLUS, o.s. - Jihomoravský kraj



Partner 2 - MAS Partnerství 
venkova - Jihomoravský kraj



Obsah projektu

Nákup vybavení mateřských center a 
stavba multifunkčních altánů v 

malých obcích
v rámci opatření III.2.1.2, záměr c)



Termín realizace projektu

Do 31.1.2012 
na projektu se podíleli  a budou podílet 

zástupci všech 3 MAS dle pravidla 
„3 in 1“



Finanční náročnost projektu

2 974 105 Kč
Požadavek na 85% dotaci,
vlastní financování 15%



Počet zapojených subjektů

● MAS SpR.......5 subjektů
● MAS B+..........4 subjekty
● MAS PV..........6 subjektů

Celkem 15 místních aktérů



Dopad a výsledky projektu

● Vybaveno 9 mateřských center ve 3 MAS 
● Postaveno 6 altánů (+11) v 6 menších obcích
● Přímý efekt pro 2054 osob
Celkový efekt pro území:
●  96 obcí (7 svazků obcí)
● 807 km2  
● 71 527 obyvatel
Stručně shrnuto:
● „efektivnost investice“ 1447  Kč/osobu, která 

bude projekt přímo využívat



Výsledné akce projektu
Den dětí, Burza nápadů, Drakiáda, 

Regionální trh, Divadélko pro 
nejmenší, Loučení s prázdninami, O 
nejhezčího Ferdu,  Vánoční besídka, 
Keramická soutěž, Prázdninový den 
pro děti,  Vyzdobme altánek,  Zimní 

výzdoba altánu, Dětský den, 
Kouzelný Halloween,  Pohádkový 

les



Realizovatelnost projektu

●Hromadné projednání, svobodná vůle 
výběru jednotlivých aktérů projektu

●Garance zkušeností všech 3 partner. MAS
●Garance zajištění předfinancování a 
realizace jednotlivých akcí prostřednictvím 
závazných příslibů o realizaci a financování 
jednotlivých aktérů

●JEDNOTNÝ A SPOLUPRACUJÍCÍ TÝM



CO MŮŽEME PROJEKTU 
NABÍDNOUT?

● Zkušený, odborně zdatný a stabilní 
projektový tým, který věří tomu, co dělá

● Dobrou spolupráci a nadšení všech 
zapojených subjektů, které vědí, co 
potřebují  

● Dobu realizace, která je reálná
● Předfinancování projektu, které je předem 

připravené a zajištěné
● Udržitelnost projektu ve všech tří 

regionech, která je reálně splnitelná



Závěr:

PROJEKT JE VĚNOVÁN NAŠIM NEJMENŠÍM 
DĚTEM, 

PROTOŽE DĚTI JSOU:

● BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY
● BUDOUCÍMI STUDENTY 
● BUDOUCÍMI OBČANY
● BUDOUCÍMI ZAKLADATELI NOVÝCH RODIN
● BUDOUCÍMI RODIČI NOVÝCH DĚTÍ REGIONU 

DĚTI JSOU BUDOUCNOSTí REGIONU


