
ZPRAVODAJ 2/2012

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.

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

CO ČEKÁ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V LETECH 2013 A 2014,
ANEB ZVÍTĚZÍ JEN TI, KTEŘÍ BUDOU MÍT

TVRDÉ LOKTY A JASNÉ PŘEDSTAVY.

k předkládání žádostí o dotace
z Programu rozvoje venkova

(Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové
strategie - strategického plánu LEADER)

V souladu se strategickým plánem LEADER
s názvem „

, schváleným v rámci Programu roz-
voje venkova, opatření IV.1.1. vyhlašuje MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska o. s., Sulkovská
340, 569 92 Bystré.

Předložené projekty musí být zaměřeny na zlep-
šení kvality života v zájmové oblasti MAS Sdru-
žení pro rozvoj Poličska o. s. a celkové posílení
atraktivity této oblasti, a to v rámci vymezení
uvedených Fichí.

Kompletní znění výzvy bude možné nalézt na
www.maspolicsko.cz po jejím schválení Stát-
ním zemědělským intervenčním fondem.

:
kancelář MAS SpRP, Sulkovská 340, Bystré,
kontaktní osoby:

Po – Pá : 9 – 11,30 12,00 - 14,30

Fiche č. 3 : Venkov podle našich představ

Předpokládaná alokovaná částka
Vybrané žádosti a projekty budou registrovány
v 17. kole příjmu žádostí PRV.

Partnerskou spoluprací k rozvoji
venkova“

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O
DOTACE NA REALIZACI VÝŠE UVEDENÉHO

STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER

Termín vyhlášení výzvy:

Termín zahájení předkládání žádostí:

Termín ukončení předkládání žádosti:

Místo podání žádosti

Petra Martinů

Leona Šudomová

Provozní doba kanceláře:

Doporučujeme přijímání žádostí domluvit
předem a lze je přijmout i mimo uvedené
provozní hodiny.

1. 200 000 Kč.

Povinné přílohy budou předkládány s žádostí
o dotaci. Všechny žádosti doručené po tomto
termínu ukončení předkládání žádostí nebudou
přijaty.

- tel.: 773 577 270

- tel. 773 983 764
sekretariat@maspolicsko.cz

manazer@maspolicsko.cz

Seznam vyhlášených Fichí v 1. výzvě 2012

20. 8. 2012

10. 9. 2012 od 9,00 hod.

17. 9. 2012 do 11,30hod.

Rok 2013 je posledním rokem realizace Strate-
gického plánu LEADER, který jsme připravili
v roce 2008. MAS SpRP pracovala velmi inten-
zivně na tom, aby to, co si v SPL určila jako priori-
ty, alespoň z části naplnila. Každý rok jsme se
potýkali s tím, že máme mnoho dobrých projek-
tů, ale málo peněz na jejich realizaci. Naučili jsme
se společně plánovat, vypisovat výzvy, zajistit
jejich administraci. Naučili jsme se také kontrolo-
vat realizované projekty ve všech fázích a pre-
zentovat výsledky. Co nám stále dělá jisté potíže
je, jak se vyrovnat s tím, že nemůžeme uspokojit
všechny zájemce, byť jejich projekty jsou
mnohdy velmi dobré a pro region důležité.
Na území MAS byly za období 2009 -2011 reali-
zovány nebo jsou ve fázi realizace projekty
v hodnotě 34. 123 112 Kč.

Ze zkušeností, které za 4 roky máme, můžeme
říci, že způsob plnění SPL, potažmo rozdělování
peněz a kontrola výsledků přes MAS, je proces
administrativně náročný, ale naprosto vylučuje
zneužití peněz na jiné účely a ve velké míře elimi-
nuje finanční nepřiměřenost žádostí. Proto jsme
se rozhodli na úrovni Národní sítě MAS ČR
hodně bojovat o to, aby MAS pro příští progra-
movací období mohly realizovat svoje záměry
napříč novými programy EU a aby měly na rozdě-
lování větší objem financí, neboť mohou zajistit
jejich efektivní vynaložení .

K tomu, aby MAS mohly aktivně zasáhnout
do dalšího programovacího období a mohly se
ucházet o další finanční prostředky, budou
muset aktualizovat svoje ISRÚ/ Integrované stra-
tegie rozvoje území/, se kterými se budou uchá-
zet o podporu od roku 2014. Co znamená aktu-
alizace ISRÚ? Především mravenčí práci, hodně
trpělivosti, dobrou znalost území MAS, umění
vést rozhovory, zpracovávat dotazníky a formu-
lovat cíle rozvoje. MAS SpRP se rozhodla aktuali-
zovat svoji ISRÚ vlastními silami s tím, že využije
metodické pomoci vybraného odborníka. Již od
měsíce července pracujeme na sběru dat pro
analýzu území a děkujeme všem starostům, kteří
nám poskytli údaje o svých obcích. Nyní bude
následovat fáze třídění údajů a tvorba dotazní-
ků, se kterými asi v 2. polovině srpna objedeme
všechny obce území, kde bychom se rádi potkali
s co největším počtem lidí, kteří by chtěli zasáh-
nout do plánování rozvoje regionu MAS. Máme

zájem o to, aby se tohoto procesu aktivně účast-
nili zástupci všech skupin obyvatel-zejména
zástupci obcí, jejich příspěvkových organizací,
zemědělci, drobní podnikatelé, zástupci nezisko-
vých organizací, ale i zástupci různých věkových
skupin obyvatel území. Potom bude následovat
opět fáze třídění informací, ze kterých vzejde
vypracování analytické části ISRÚ až po SWOT
analýzu. Z té by potom měla vzejít formulace cílů
a priorit a stanovení postupů k jejich naplnění.
Toto celé je proces na téměř jeden rok, ale my
budeme muset být, s největší pravděpodobností,
hotovi ke konci dubna 2013, abychom byli při-
praveni na schvalovací proces strategie. Konečná
podoba strategie musí být v souladu z dosud
platnými strategiemi vyšších celků, tj. kraje, obcí
v území ev. dalšími dokumenty, jako jsou komu-
nitní plány. Strategii musí schválit zastupitelstva
všech obcí území MAS.

K čemu bude tento dokument sloužit? Pokud
bude zpracován tak, aby opravdu postihl potřeby
území, bude sloužit pro tvorbu strategických
plánů MAS, ale může sloužit i pro obce, které
nemají své vlastní strategické plány. Mohlo by se
zdát, že to není mnoho, ale opak je pravdou.
Takto široce projednaný rozvojový dokument na
4-5 roků je velmi cenný materiál, který slouží
všem obyvatelům k orientaci v tom, jak se bude
region rozvíjet a umožňuje rychlou orientaci
v tom, jak je region vybaven a co mu schází.

Sekretariát MAS zajistí, aby byli obyvatelé obcí
předem informováni o tom, že mohou přijít
na společnou schůzku, kde se mohou rychle
a poměrně jednoduše vyjádřit k tomu, jak by se
měla jejich obec, potažmo region rozvíjet, které
oblasti života by měly být nejvíce podpořeny.

S vypracovanou a schválenou strategií se MAS
bude ucházet o finanční podporu v dalším pro-
gramovacím období. Je tedy před námi rok 2013,
jako poslední rok realizace nyní platného strate-
gického plánu a čeká nás boj o to, jaké bude naše
postavení a možnosti od roku 2014. Musíme
napnout všechny síly, abychom v příštím období
byli nezanedbatelnými hráči v rozehrané hře
o vzkvétající venkov. K tomu potřebujeme fungu-
jící MAS, aktivní žadatele, kvalitní projekty a účin-
nou kontrolu. Přeji všem čtenářům krásný zbytek
léta.

JL

MAS SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ
POLIČSKA O. S.

VYHLAŠUJE 2.VÝZVU pro rok 2012

pokračování na str. 2
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Fiche č. 3: Venkov podle našich představ
Cílem je vytvořit podmínky pro zlepšení kvality
života na venkově.

Příklady aktivit naplňujících opatření:
- Občanské vybavení v oblasti sociální infrastruk-

tury
- Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruk-

tury
- Občanské vybavení v oblasti péče o děti
- Občanské vybavení v oblasti vzdělání
- Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu,

volnočasových aktivit
- Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro

veřejnou správu, informačních a školících cen-
ter s využíváním ICT a budov hasičských zbroj-
nic a zvířecích útulků

- Občanské vybavení v souvislosti s církevními
aktivitami

- Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky,
pošta

- Nákup mikrobusu/minibusu
- Technická dokumentace

- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

- Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

- Nestátní neziskové organizace podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdružení),
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěš-
ných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů (obecně prospěšná společnost), zákona č.
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fon-
dech a změně a doplnění některých souvisejí-

Definice příjemce dotace - Fiche č. 3:

cích zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech), ve znění pozdějších předpisů (nada-
ce)

- Zájmová sdružení právnických osob podle §20f
a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-
li jejich členy obce, svazky obcí

- Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání a posta-
vení církví a náboženských společností a o
změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech)

- Příspěvkové organizace zřízené obcí

Předpokládaná celková výše finančních pro-
středků dotace Fiche č. 3 Venkov podle našich
představ bude minimálně

Plné znění Fiche naleznete na webových
stránkách www.maspolicsko.cz .

1.200.000,-Kč.

VENKOV- MŮJ DOMOV aneb „Víš, kde žiješ“ před dokončením

Logo trojlístku charakterizuje výstupy projektu

partnerské spolupráce tří sousedních místních

akčních skupin s názvem: Venkov- můj domov

aneb „Víš, kde žiješ?“, který je v současné době

realizován z programu rozvoje venkova . Trojlís-

tek MAS Partnerství venkova, MAS Sdružení

pro rozvoj Poličska a MAS Boskovicko PLUS

navázal na tradici existence publikací vlastivědy

moravské, které byly postupně vytvářeny učiteli

na území celé Moravy od počátku minulého sto-

letí.
Hlavními výstupy celého projektu je příprava,

tvorba a tisk:
- regionálních učebnic čítanky

vlastivědy pro děti základních škol - Vlastivě-

da Boskovicka, Vlastivěda Poličska
- regionálních učebnic čítanky

prvouky pro děti ZŠ – zaměřených na jednot-

livé obce, jejichž školy se projektu účastní

(za Poličsko jsou to Bystré, Pomezí, Korouhe-

v, Pustá Kamenice, Sádek, Rohozná, Telecí

a Borová)
- pro oba typy učebnic

16 tis. kusů

11 tis. kusů

168 pracovních listů

- pexes s tématikou regionů
- kvartet s tématikou regionů

Na tvorbě učebnic se podíleli především učitelé

ze zúčastněných škol a prostor pro zapojení

sběrem informací a tvorbou fotografií byl dán i

samotným dětem v rámci různých kroužků.

V průběhu prázdnin budou učebnice, pracovní

listy, pexesa i kvarteta vytištěny a s nástupem

nového školního roku předány jednotlivým ško-

lám.

K výsledkům projektu patří také příprava

a natočení osmi pětiminutových výukových

filmů o regionech Boskovicka, Velkoopatovic-

ka, Letovicka, Kunštátska, Lysicka, Olešnicka,

Poličska a Bysterska na DVD, které jsou určeny

12 tis. kusů
12 tis. kusů

pro výuku ve školách. Aby bylo možné DVD na

všech školách využívat, bylo školám v rámci

projektu pořízeno 22 souprav notebooku,

dataprojektoru a promítacího plátna. Předání

PC techniky proběhlo již v červnu.

K realizaci celé akce za necelé 4 mil. Kč se

aktivně přihlásilo celkem 22 základních škol

z celého území. S produkty se však ve výsledku

setkají i děti škol mateřských, naši občané v

domovech pro seniory anebo si všechny typy

knih bude možné zapůjčit v obecních knihov-

nách. Nejsou to totiž jen učebnice, ale regionál-

ní publikace, ve kterých i občan najde spoustu

zajímavých informacío území, kde žije.

Olga Ondráčková,

členka realizačního rýmu projektu

Předávání IT techniky v ZŠ Bystré

pokračování ze str. 1
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Zpráva o jarní výzvě 1/2012

č. Fiche Název Fiche Alokace 2012

Fiche 1 Zemědělství současnosti a budoucnosti 1.300.000,-Kč

Fiche 2 Stabilita venkovského prostoru 100.000,-Kč

Fiche 3 Venkov podle našich představ 2.902.000,- Kč

Fiche 4 Technické zázemí venkova 1.146.000,- Kč

Fiche 5 Navštěvujte náš region 1.200.000,-Kč

Fiche 6 Podpora malého podnikání na venkově 890.000,- Kč

CELKEM 7.538.000,-Kč

č. Fiche Název Fiche Požadovaná dotace

Fiche 1 Zemědělství současnosti a budoucnosti 3.046.601,-Kč

Fiche 2 Stabilita venkovského prostoru 0,-Kč

Fiche 3 Venkov podle našich představ 6.166.598,-Kč

Fiche 4 Technické zázemí venkova 3.711.147,-Kč

Fiche 5 Navštěvujte náš region 1.369.320,-Kč

Fiche 6 Podpora malého podnikání na venkově 796.080,-Kč

CELKEM 15.089.746,-Kč

MAS SpRP vyhlásila 1. výzvu r. 2012 dne 16.4.2012 ve Fichích č. 1,2,3,4,5,6.
Alokace do jednotlivých Fichí byly rozděleny následovně:

24. 4. 2012 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. Od 30. 4. 2012 do 16. 5. 2012
probíhal příjem žádostí. V kanceláři MAS mohli žadatelé konzultovat své
projekty.
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 23 žádostí o dotaci. Žadatelé žádali o celkovou částku
dotace cca 15,09 mil. Kč v následujícím rozdělení:

Všechny podané projekty prošly při odevzdávání kontrolou úplnosti. Poté
následovaly kontroly správnosti a administrativní kontroly a žádosti o
doplnění některých nejasných informací v projektech jednotlivých žadatelů.
Výběr projektů k financování začal dne 5.6.2012 prezentacemi projektů na
místě realizace projektu, které představili zástupci jednotlivých žadatelů.
Každý z žadatelů dostal cca 10 minut na prezentaci projektu a zodpovězení
dotazů členů výběrové komise.

Školení žadatelů 24.4.2012 Jezdecký klub Alice a Lukáše Machových

Divadelní spolek Tyl Martin Heimerle

Svazek obcí AZASS Občanské sdružení Květná Zahrada Boštík & synové, s.r.o.
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žadatel název projektu místo realizace

doporučená výše

dotace

počet dosažených

bodů

FICHE 1- Zemědělství současnosti a budoucnosti

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ ,
akciová společnost Technika pro údržbu krajiny Bystré 900 000,00 Kč 25,88

Ing. Oldřich Holcman

Přístavba hospodářského zázemí pro
ekologickou farmu „U Vodníka“, Jedlová
98, Jedlová u Poličky Jedlová 500 000,00 Kč 22,44

FICHE 3 – Venkov podle našich představ

Svatojosefská jednota pro
Poličku a okolí

I.Etapa revitalizace víceúčelového areálu
„Zahrada u Mlýna“ Polička

1 637 230 Kč
38,51

Svazek obcí AZASS Volný čas a duchovní život seniorů Bystré 916 200,00 Kč 38,00

Divadelní spolek Tyl
Vybavení hudební zkušebny a dovybavení
Divadelního klubu Polička 297 360,00 Kč 33,34

Obec Trpín
Vybavení kulturního a společenského
domu nábytkem a audiovizuální technikou Trpín 145 130,00 Kč 31,99

FICHE 4 - Technické zázemí venkova

Obec Kamenec u Poličky Zpevněná plocha pod kontejnery
Kamenec u
Poličky 127 791,00 Kč 41,77

Obec Borová
Výstavba autobusových zastávek Borová
st.p.č. 515,516,519 Borová 415 506,00 Kč 40,75

Město Polička
Obnova místní obslužné komunikace ve
Stříteži u Poličky – I. etapa Polička 602 703,00 Kč 33,13

FICHE 5 – Navštěvujte náš region
JK Alice a Lukáše
Machových Koně pro každého Květná 169 320,00 Kč 29,34

CH 3000 s.r.o. Penzion Březiny – dobudování 2. NP Březiny 1 030 680,00 Kč 28,00

FICHE 6 – Podpora malého podnikání na venkově

ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.
Nákup strojního vybavení pro výrobu
oceloplechových rozvaděčů Bystré 58 620,00 Kč 23,51

Boštík & synové, s.r.o.

Úprava povrchu areálu (zámková dlažba,
asfaltová plocha) a pořízení strojního
vybavení

Kamenec u
Poličky 407 760,00 Kč 20,11

Martin Heimerle Dílna pro truhlářskou výrobu Manova Lhota 330 000,00 Kč 15,44

HODNOCENÍ MAS 2012

Obdobně jako v loňském a předloňském roce i
letos proběhlo na MZe hodnocení místních akč-
ních skupin. Na základě tohoto hodnocení jsou
MAS rozděleny do čtyř skupin A, B, C, D, přičemž

ve skupině A jsou nejlépe hodnocené MAS. Naším
cílem bylo obhájit i v letošním roce zařazení do
skupiny B – „dobře fungující MAS, u kterých
je prokazatelná nadstavba metody LEADER

(tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jas-
nou strategii a distribuce finančních pro-
středků přes ně má přidanou hodnotu oproti
centralizovanému rozdělování)“.
Na základě výsledků hodnocení bude stano-
ven bonus pro stanovení alokace ( celkového
objemu finančních prostředků ) MAS pro rok
2013.
Všechny MAS obdržely na přelomu měsíce června
a července dotazník k hodnocení, který přibližně
14 dní před samotným hodnocením zaslaly vypl-
něný pracovníkům MZe. V dotazníku si každá
MAS přidělila odpovídající počet bodů za plnění
jednotlivých kritérií. Při následné obhajobě v Praze
na MZe si členové hodnotitelské komise, kterou
tvořili pracovníci MZe a SZIF, mohli vyžádat objas-
nění sporných bodů v dotazníku a doložení rele-
vantních dokumentů prokazujících nárok
na přidělené body ( zápisy, prezenční listiny, foto-
grafie, účetní doklady apod.). Každé MAS bylo na
obhajobu bodového hodnocení přiděleno 30
minut.
Pardubické MAS včetně naší byly hodnoceny dne
31. 7. 2012. Obhajobu vedla manažerka MAS
Petra Martinů.V dotazníku k hodnocení si naše
MAS v rámci vlastního hodnocení přidělila 124
bodů z celkových 150. Zda se nám tento počet
podařilo obhájit bude jasné do konce měsíce srp-
na, kdy budou výsledky hodnocení zaslány jednot-
livým MAS. MZe avízuje zveřejnění výsledků na
svém webovém portálu do konce měsíce září.

Ing. Oldřich Holcman

CH 3 000, s.r.o. , Březiny

Ing. Josef Dvořák
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Obhajoba projektu v Praze na MZe

Partnerský projekt, který společně připravily
a podaly tři sousední místní akční skupiny - MAS
Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství
venkova a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
o.s., byl 12.6.2012 na MZe obhajován Ing. Olgou
Ondráčkovou, lenkou přípravného týmu .č

Dne 19.6.2012 MZe zveřejnilo seznam projektů
doporučených k financování. Projekt „Hřbitovy-
naše kamenná historie“ byl mezi vybranými.
Cílem projektu je nabídnout jednotlivým obcím

a správcům hřbitovů zjednodušení a elektronizaci
dat ohledně povinnosti správy hřbitovů (tzv. digi-
talizace hrobových míst), vytvořit aktuální mapy
míst,které by byly umístěny na hřbitovech a vytvo-
řit na základě sesbíraných dat další produkty.

Místní akční skupiny si nechají společně „na míru“
vytvořit vlastní geoinformační systém (GIS), který
budou nadále spravovat. Ten bude mít dvě části.
Veřejnou a neveřejnou. Neveřejná bude sloužit
správcům, kteří mají povinnost spravovat hřbitovy
podle zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví.
Ti budou moci k danému hrobovému místu navá-
dět nové údaje, opravovat je a měnit, budou mít
přehled o volných místech, ale také o úhradách
nájmů, plochách hrobů apod. Samotní správci
dostanou po ukončení projektu do rukou jen sys-
tém, je jasné, že budou muset pravidelně navádět
a aktualizovat veškeré údaje a doplňovat mapy.
Veřejná část systému bude zase sloužit široké

veřejnosti prostřednictvím nově vytvořených
webových stránek, kde bude dostupné a možné
vyhledávat pochované osoby v regionu ze všech
koutů světa. Podle jména, příjmení nebo třeba
roku a místa narození bude možné vyhledat, kde
je konkrétní osoba pochována, najít si na mapě
hřbitova přesné místo, otevřít si fotografii daného
hrobu a vytisknout i mapu. Zároveň bude možné
prohlédnout mnoho fotografií okolí, zajímavých
staveb na hřbitovech a zjistit historii a příběhy
jednotlivých hřbitovů. Právě sběrem dat získáme
také materiál na vydání unikátní knihy o hřbito-
vech, která v plánovaném rozsahu 120 stran zma-
puje 54 hřbitovů z celkových 59, které na území tří
MAS (území se 75 000 obyvateli), existují. Publi-
kace obdobného typu nebyla dosud v naší zemi
vydána. V rámci projektu zmapujeme a navedeme
do systému cca 24 000 hrobových míst. Nabíd-
neme díky naučným okruhům, které budou jako
mapa zajímavých míst vybrány prostřednictvím
bakalářské práce studentky partnera projektu-
Masarykovy univerzity Brno - nová místa
k návštěvě občanům i turistům, která souvisí
s poznáním historie našich obcí. Všechny pro-
dukty budou maximálně dostupné i v elektronické
formě a každá obec je bude mít možnost je umís-
tit na svých webových stránkách.

V první fázi realizace projektu, v průběhu měsíců
června až září, bude na jednotlivých hřbitovech
provedena studenty VŠ evidence, kontrola a dopl-
nění současných plánků a schémat, fotografování
jednotlivých hrobových míst a opisy údajů z
náhrobků. Tyto údaje budou zaneseny do pra-

covní mapy a budou základem nového systému
GIS, který bude tvořen v rámci projektu na zakáz-
ku. Předpokládáme, že systém bude vytvořen
v průběhu 1. roku realizace projektu a v průběhu
druhého roku jej budou jednotliví správci naplňo-
vat, seznamovat se s ním a doplňovat. Aby
byl systém ušit „na míru“ přesně požadavkům
všech správců, byla sestavena pracovní skupina
9 zástupců správců, která začne pracovat po
prázdninách. Jejím úkolem bude nadefinovat
zadání pro tvorbu systému. Pokud se projekt
podaří tak, jak jej máme naplánován, je pravděpo-
dobné, že by se mohl v dalších etapách rozšířit po
území dalších MAS v rámci naší republiky. Několik
místních akčních skupin již projevilo zájem o další
zapojení do projektu.

:
4 760 680 Kč

4 178 680 Kč
582 000 Kč

3 780 812 Kč

Rozpočet projektu
Celkové výdaje
Celkové způsobilé výdaje
Vlastní dobrovolnická práce
Dotace

Předpoklad realizace 8/2012-7/2014
LŠMapování hřbitovů studenty Masarykovy univerzity
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Žadatel : Městys Svojanov
Fiche č. 4 – Technické zázemí venkova

: Rekultivace bývalého areálu
Sokolů

: 339 921 Kč
: 254 940 Kč

: 4/2012 - 7/2012

Název projektu

Celkové výdaje projektu
Výše dotace
Doba realizace

Žadatel : Milan Michl

: Pořízení mobilní zemědělské
techniky – lis na kulaté balíky

: 942 000 Kč
: 392 500 Kč

: 4/2012 - 7/2012

Fiche č. 1 – Zemědělství současnosti a
budoucnosti
Název projektu

Celkové výdaje projektu
Výše dotace
Doba realizace

Původní stav Současný stav

BYSTERSKÉ SVATEBNÍ KOLÁČKY- MLS PARDUBICKÉHO KRAJE 2012

Bysterské svatební koláčky bodovaly v VI.
ročníku prestižní soutěže vyhlašované Krajským
informačním střediskem AGROVENKOV, o. p.
s. Pardubického kraje. Pro rok 2012 se mohou
pyšnit titulem: Potravinářský výrobek
Pardubického kraje 2012

.
Dne 6. června 2012 na zámku v Pardubicích,

„Rytířských sálech“ byly vyhlášeny výsledky
soutěží „ Regionální potravina Pardubického
kraje a MLS Pardubického kraje”.

V silné konkurenci se v kategorii mlýnské
a pekárenské výrobky a cukrářské výrobky
umístily Bysterské svatební koláčky mezi
vyznamenanými a oceněnými. Udělením
tohoto titulu byla korunována poctivá práce
a úsilí kolektivu zaměstnanců pekárny AGRO
VYSOČINY BYSTRÉ a.s., která dnes a denně
zásobuje své zákazníky v širokém okolí
čerstvými, kvalitními a tradičními postupy
připravovanými výrobky v širokém sortimentu.
Provoz pekárny a její technické vybavení bylo

„MLS Pardubického
kraje“2012

v posledních letech výrazně modernizováno.
Byly úspěšně zrealizovány projekty: nákup
a uvedení do provozu nové hlavní plynové
pásové pece, nákup a uvedení do provozu
malé rotační plynové pece, výměna všech oken
pekárny za okna nová plastová, instalace
automatických tepelných výměníků spaliny-
voda, kdy toto zařízení jímá teplo obsažené ve
spalinách obou pecí pro potřeby celého
provozu pekárny a dále v zimním období pro
otop budovy pekárny, byly pořízeny 4 nové
menší stroje do výroby, nové PC.

Všechny výše uvedené investice a projekty
byly realizovány při využití finančních
prostředků EU z Programu rozvoje venkova-
administrovaného SZIF.

Projekt nákup a uvedení do provozu malé
rotační plynové pece byl v roce 2011 podpořen
prostřednictvím MAS Sdružení pro rozvoj
Poličska o.s. , jíž je AGRO VYSOČINA BYSTRÉ
a.s. aktivním členem.

Bc. Jan Dittrich, prokurista



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

7

PŘEDSTAVUJEME ČLENA MAS

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KVĚTNÁ ZAHRADA
Občanské sdružení Květná Zahrada je dobrovolným sdružením
občanů

1) POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2) POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

3) SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

, kteří mají zájem se aktivně podílet na pomoci mladým lidem, kteří po
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu trestu
odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez
přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

Občanské sdružení Květná Zahrada založilo a provozuje Dům na půl cesty
Květná jako sociální službu "domy na půl cesty" podle zákona o sociálních
službách.
Dům na půl cesty se nachází v obci Květná č.p. 40, 572 01 Polička.

Od roku 2013 předpokládáme zahájení provozu zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. Služba bude orientována zejména na starší děti (od 15 let),
jejichž zpravidla krátkodobé místění mimo rodinu je pro okolní města
problematické. Služba bude poskytována přednostně městům Svitavy,
Polička, Litomyšl a Moravská Třebová.

Občanské sdružení Květná Zahrada zahájilo v roce 2010 aktivity v oblasti
sociálního podnikání.
Sociální podnikání mělo zpočátku přímou vazbu na činnost Domu na půl
cesty, kde většina klientů pracovala přímo na statku v nejrůznějších
zemědělských činnostech. Při současném počtu 14 klientů a potřebě
poskytnout jim kromě ubytování také soustavnou práci, která je základem
jejich socializace, spolupracuje sdružení při obstarávání práce s řadou
subjektů - obcemi, úřady, firmami apod. a vykonává další, především fyzicky
náročnější práce - úklidy veřejných prostranství, parkovišť, okolí komunikací,
údržbové práce, stěhování, drobné lesní činnosti - pálení klestí, vyžínání trávy,
výsadby stromků apod.
Pro každou firmu jsou vždy rozhodující kromě ceny a kvality práce především
reference. Například v roce 2011 provedla Květná Zahrada pro město Svitavy
jarní úklid - zametání komunikací, chodníků a prostranství, dále údržbu

Co nabízíme

veřejné zeleně (pletí záhonů) a další práce (nátěry zábradlí). V roce 2012 se
pracovníci Květné Zahrady opět podíleli na jarním úklidu města a dále
provádějí práce pro Mikroregion Svitavsko (údržba informačních cedulí
naučné stezky, drobné opravy a úklidy), dále probíhá dlouhodobá spolupráce
s Technickými službami města Svitav. Sdružení dále provádí úklidové práce v
areálu Zemědělského družstva Květná a ve spolupráci s Technickými službami
obce Květná se podílí na údržbě ploch vojenských areálů v Květné a v
Moravské Třebové. Ve stadiu příprav je stavba sýrárny, malé drůběžárny a
pekárny.
Od roku 2012 poskytuje sdružení možnost ubytování přímo v areálu Domu
na půl cesty Květná. Nabízí dále prostory pro pořádání školení a vzdělávání.
V rámci aktivit sdružení provozuje internetový portál a
připravuje provoz dalších portálů a informačních služeb.

www.ospod.cz

ÚČAST MAS NA ZEMI ŽIVITELCE 2012

Ve dnech 30.8. – 4.9.2012 se v Českých Budě-
jovicích koná již 39.ročník výstavy Země živitel-
ka. Naše místní akční skupina se stejně jako v
loňském roce bude výstavy účastnit pod zášti-
tou Národní sítě MAS ČR. Budeme se prezento-
vat ve společném stánku s dalšími místními akč-
ními skupinami Pardubického kraje, tj. MAS
Holicko, MAS Litomyšlsko, MAS Moravskotře-
bovsko a Jevíčsko, MAS Svitava, MAS Železno-
horský region a MAS Kunětické hory. Účast ve
stánku si každá MAS zajistí po jeden den výsta-
vy. Naše místní akční skupina se bude prezento-
vat v pondělí 3. 9. 2012.
Kromě vlastní prezentace a prezentace zrealizo-
vaných projektů plánujeme návštěvníky upou-
tat ochutnávkou moravských koláčků, kterými

budeme prezentovat jednoho z členů MAS,
společnost AGRO VYSOČINA Bystré. MAS
návštěvníkům nabídne i výrobky klientů
Domova na zámku v Bystrém. Ruku v ruce
s vlastní propagací bude MAS na výstavě pre-
zentovat i města o obce na svém území.
Na základě postřehů z loňského ročníku plá-
nuje MAS rozšířit prezentaci o turisticky zají-
mavá místa v našem regionu. Velká část
návštěvníků našeho stánku v loňském roce byli
vášniví turisté, kteří projevovali skutečný zájem
o naše území. Právě jim letos chceme nabíd-
nout dostatek propagačních materiálů, kterými
disponují naše infocentra, obecní úřady apod.
Doufáme, že turistické cíle na našem území
případné návštěvníky osloví a přilákají je k nám.

Mgr. Ferdinand Raditsch,
předseda sdružení



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

„KULTURA EVROPSKÉHO VENKOVA – BYSTRÉ 2012“

Ve dnech 23. 8. – 26. 8. se v Bystrém uskuteční v rámci festivalu „Kultura
evropského venkova – Bystré 2012“ setkání evropských zemí zapojených do
projektu „Culture village of Europe“. Cílem je vyzdvihnout význam venkova a
jeho rozvoj, kulturu, zemědělství, turistiku, dopravu, školství i ekonomiku. Do
projektu jsou zapojeny vesnice jedenácti evropských zemí, kterými jsou
Rakousko, Německo, Francie, Nizozemí, Dánsko, Maďarsko, Estonsko, Itálie,
Španělsko, Řecko a Česká republika reprezentovaná městem Bystré. V
letošním roce je hostitelskou obcí tohoto každoročního setkání právě naše
město Bystré. Z jedenácti do projektu zapojených zemí přijalo na festival
pozvání sedm z nich.

V rámci festivalu je připraven bohatý program, který vyvrcholí v sobotu
25. 8. ve 13,30hod „Evropskými trhy“, na kterých se jednotlivé země budou

prezentovat výrobky typickými pro svůj region. K dostání budou jak řemeslné
výrobky, tak i místní speciality, vína, sýry a mnoho dalších lahůdek, které
budete moci i ochutnat. Některé pochoutky se budou připravovat přímo na
místě.

Po skončení trhu budeme pokračovat na zahradě za hasičskou zbrojnicí,
kde je připraven pestrý kulturní program. Se svým vystoupením se představí i
jednotlivé zahraniční země. K poslechu a tanci bude hrát kapela Melodie
Trpín a hosté z Maďarska.

Srdečně zveme každého, kdo má chuť se pobavit a zároveň poznat
kulturu a zvyklosti evropských zemí! Zpestřete si konec prázdnin netradičním
zážitkem a přijeďte do Bystrého.

Město Bystré
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