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Právě se Vám dostává do rukou další číslo zpravodaje obecně
prospěšné společnosti – Místní akční skupiny Blanský les –
Netolicko o. p. s.. V tomto vydání najdete informace o realizaci
Strategického plánu Leader (např. o vyhlašovaných výzvách
k předkládání projektů, najdete zde i ukázky zrealizovaných
projektů).
Tento zpravodaj Vám přiblíží i další činnost MAS v první
polovině roku 2012 (vyhlášení grantového programu MAS,
fotosoutěž, vstup do Pohádkového království, projekty
spolupráce apod.

V rámci realizace Strategického plánu Leader „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo“ vyhlásila MAS
v letošním roce 8. výzvu k předkládání projektů, a to ve ficích Diverzifikace a Řemesla a služby. Alokace na tuto výzvu
byla cca 920.000 Kč.
Ve fichi Diverzifikace, která je určena na podporu zemědělců v jejich nezemědělských aktivitách, předložil svůj projekt
jeden žadatel, ve fichi Řemesla a služby se o dotaci ucházelo celkem 7 žadatelů – živnostníků (projekty se týkaly
modernizací podnikatelských provozoven prostřednictvím nákupu nových strojů a vybavení). Celkový požadavek na
dotaci v 8. výzvě byl 685 750 Kč. Výbor pro výběr a monitorování projektů vybral k financování všechny přihlášené
projekty. Jeden z žadatelů nakonec ještě před registrací projektů od své žádosti odstoupil. 27. červny byly projekty
zaregistrovány na RO SZIF.
V letošním roce bude MAS vyhlašovat ještě jednu výzvu – v pořadí již devátou, a to v termínu srpen – září 2012.

číslo a název fiche

zaměření fiche

kdo může žádat

FICHE 4 ZÁZEMÍ

místní komunikace – III. a IV.
třída, vodovody, kanalizace, ČOV,
veřejná prostranství, územní
plány, technická infrastruktura

- obce, příspěvkové organizace
zřízené obcí, nestátní neziskové
organizace, zájmová sdružení
právnických osob, jsou-li jejich
členy obce, svazky obcí, církve a
jejich organizace

FICHE 5 ROZVOJ

občanská vybavenost v oblasti
kultury, sportu, volnočasových
aktivit, veřejné správy apod.

- obce, příspěvkové organizace
zřízené obcí, nestátní neziskové
organizace, zájmová sdružení
právnických osob, jsou-li jejich
členy obce, svazky obcí, církve a
jejich organizace

Ukázky z již realizovaných projektů v rámci SPL
Výzva:
Žadatel: Obec Jankov
Název projektu: Veřejné osvětlení Holašovice
Celkové výdaje projektu: 554.432 Kč
Dotace: 404.820 Kč
Termín realizace projektu: r. 2010
Projekt řešil výměnu veřejného osvětlení v Holašovicích. Vzhledem
k atraktivitě a oblíbenosti Holašovic (na seznamu UNESCO) bylo již
veřejné osvětlení částečně obměněno – byly osazeny nové stožáry
a lampy na návsi. Bylo proto nutné dokončit výměnu ve zbylých částech
obce, aby se stalo veřejné osvětlení plně funkční a odpovídalo
požadavkům na bezpečnost a technické parametry.
„Bylo dosaženo úspornějšího a efektivnějšího osvícení prostoru
návsi a místních komunikací v prostoru osazení lampami.
Z hlediska estetického nové osvětlení svoji strukturou
provedení a barevností velice vhodně zapadá do celkového rázu
a charakteru osady Holašovice,“ doplnil starosta Jankova Jan
Jílek.

Výzva:
Žadatel: Obec Vrábče
Název projektu: Chodník u „Nové Hospody“ v k.ú. Vrábče
Celkové výdaje projektu: 2.180.624 Kč
Dotace: 1.608.396 Kč
Termín realizace projektu: r. 2011

Předmětem tohoto projektu byla výstavba chodníku pro
pěší u hlavní silnice směrem na městys Křemže a město
Český Krumlov. Jde o místo, kde se nachází několik
rodinných domů, ležících mezi centrální částí obce
Vrábče a částí Vrábče - zastávka.
V místě je velmi frekventovaná silnice a nachází se zde
také zastávka autobusu.

Výzva:
Žadatel: Obec Brloh
Název projektu: Autobusová čekárna v Brloze
Celkové výdaje projektu: 279.353 Kč
Dotace: 153.000 Kč
Termín realizace projektu: r. 2011
Dosavadní čekárna již byla ve špatném stavu a lákala
k vandalismu. Nová autobusová čekárna zvýší komfort cestování
veřejnou dopravou a zlepší vzhled obce.

Další aktivity MAS v 1. polovině roku 2012
Grantový program Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu
V měsíci únoru vyhlásila MAS GP na podporu konání kulturních a společenských akcí v regionu. Celkem bylo podpořeno
16 projektů v celkové výši 70 tis. Kč. Seznam podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách MAS. Pořádané
akce byly podpořeny max. částkou 5 tis. Kč
2 nové projekty spolupráce mezi MAS schváleny
V druhé polovině června 2012 doporučila Hodnotitelská komise jmenovaná ministrem zemědělství ve složení zástupců
Řídícího orgánu Ministerstva zemědělství, SZIF a Národní sítě Místních akčních skupin ke spolufinancování 30 žádostí.
Mezi úspěšnými žádostmi byly i 2 žádosti, které ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech (projekt „S Peklíkem
na vandr“) a ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a s MAS Vodňanská ryba (projekt „Zdraví nás baví“).
Realizace obou projektů spolupráce začne na podzim tohoto roku. S bližším obsahem projektu se mohou zájemci
seznámit v kanceláři MAS.
Mezinárodní projekt – Rozvoj místního partnerství a trhu práce v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Naše MAS je dále zapojena (jako partner) do projektu schváleného v rámci 77. výzvy OP Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem tohoto projektu je vytvoření nové regionální platformy místního partnerství v Jihočeském kraji na základě sdílení
zkušeností a dobré praxe se zahraničním partnerem z přeshraničního Bavorska, rozvoj partnerství a společných iniciativ
v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zvýšení efektivity politik v oblasti zaměstnanosti a prosazování rovných příležitostí.
Inovativnost řešení v rámci projektu spočívá v rozsáhlém zapojení místních partnerů do projektu, nosnými partnery
projektu na české straně jsou 3 místní akční skupiny (MAS/LAG), tedy organizace založené na meziresortní spolupráci
subjektů z rozdílných sfér se společným zájmem na rozvoji regionu. Také zahraničním partnerem projektu je LAG. V této
souvislosti jde o další rozvoj lokálního místního partnerství přístupem botoom-up, projekt se přímo dotýká cca 10%
obyvatel regionu Jihočeského kraje.
Nově vytvořenými produkty v rámci realizace projektu jsou mimo jiné internetový "portál práce" (komplex řešení),
e-kurz "péče o děti" pro denní matky/otce, vzdělávací kurz "rozvoj místního partnerství" s vícejazyčnou podporou (ČJNJ frazeologie a základní jazyková podpora) či soubor motivačních videospotů " Jak na to - do práce?" pro CS "děti,
mládež, mladí lidé".
Region MAS nově v pohádkovém království
Pohádkové království přijelo v pátek 16. března 2012 do Netolic oslavit svůj 10. pohádkový den. A to včetně
pohádkového krále Jeho Veličenstva režiséra Zdeňka Trošky. Z Českých Budějovic krále a pohádkovou akademii přivezl
nostalgický parní vlak Českých drah. Cestou bylo například připraveno jmenování nových ministrů pohádkového
království a autogramiáda Zdeňka Trošky v Dívčicích. Při kulturním programu, který se konal na netolickém náměstí, byl
mimo jiné region Blanský les - Netolicko přijat do Pohádkového království. MAS Blanský les - Netolicko tuto akci
podpořila jak finančně (nákup lízátek pro přítomné děti), tak i organizačně. Akce se zúčastnilo cca 1700 návštěvníků,
z toho zhruba 560 v maskách pohádkových postav.
Natáčení propagačního DVD
V květnu natáčeli zástupci MAS a vybraní žadatelé, kteří svůj projekt realizovali v okresu Prachatice, propagační
videospoty, které budou po finální úpravě používány ve formě DVD jako příklady dobré praxe prostřednictvím metody
Leader. Zhotovení tohoto DVD finančně podpořila Agentura pro zemědělství a venkov v Prachaticích.
Konference Jihočeský venkov 2012
LAG Chance In Nature spolu s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Blanský les-Netolicko pořádaly dne 6. 6. 2012 ve
Strunkovicích nad Blanicí Konferenci Jihočeský venkov 2012. V dopoledním bloku byl prostor věnován zejména
informacím o přípravě nového programovacího období EU 2014 – 2020, odpolední program byl věnován tématu
vzdělávání na venkově. Účastníci konference si také v samotných Strunkovicích prohlédli několik projektů financovaných
z programu Leader. Akce byla společenským blokem v místním venkovním sportovním areálu.

KONTAKTY:
Kancelář MAS:
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice (budova městského úřadu – 2. patro)
Tel.: 388 325 356, 773 660 983
E-mail: leader@netolice.cz , mas@netolice.cz
www.mas-netolice.cz - internetové stránky MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.
www.blanet.cz - informační systém cestovního ruchu regionu Blanský les – Netolicko
www.jihoceskekaplicky.cz – databáze drobné sakrální architektury
Hodiny pro veřejnost:
pondělí až pátek 9,00 - 12,00 (jiný termín je lépe si telefonicky domluvit)

Zpravodaj MAS Blanský les – Netolicko < číslo 1 – Ročník 5>. Tento informační materiál vydává Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s. jako materiál sloužící
k zvyšování informovanosti všech zainteresovaných subjektů zapojených do rozvoje regionů Blanský les – podhůří, Podkletí a Netolicko. Za informace uvedené v tomto
zpravodaji nesou zodpovědnost jejich autoři (zaměstnanci MAS). Své dotazy, náměty a připomínky můžete zasílat na e-mail leader@netolice.cz nebo volat 388 325 356.

