3/2012
Vážení čtenáři,
přicházíme k Vám se třetím číslem Zpravodaje MAS
Lužnice. MAS Lužnice, o.s. sdružuje představitele obcí
na Bechyňsku, podnikatele a neziskové organizace. Již
čtyři roky mezi ně rozděluje finance z programu
LEADER. Také jim pomáhá s vyhledáváním možností
podpory jejich projektů, se sestavování žádostí i
výběrovými řízeními a managementem projektů. MAS
Lužnice však realizuje i vlastní projekty. Více se o naší
činnosti dozvíte z tohoto zpravodaje, nebo na
http://www.masluznice.bechynsko.cz.
Stanislav Houdek, předseda MAS Lužnice
ZAPOJTE SE DO PŘÍPRAVY STRATEGIE NA DALŠÍ
PLÁNOVACÍ OBDOBÍ
Od roku 2014 vstupuje Evropská unie do dalšího plánovacího
období. To mimo jiné znamená, že se připravují nové
programové dokumenty, změní se struktura evropských
fondů a částečně i pravidla pro jejich rozdělování. Změn se
dočká i program LEADER. Naše MAS bude muset znovu
požádat o podporu, abychom opět mohli pokračovat
v rozdělování dotací na území MAS Lužnice. Základní
podmínkou takové žádosti je zpracování nové strategie
rozvoje.
Místní rozvojová strategie bude popisovat problémy, se
kterými se naše území potýká a navrhovat jejich řešení. Tím
určí, do jakých oblastí půjdou dotace z EU a o podporu

jakých projektů bude možné až do roku 2022 žádat. Pokud
uvažujete o rozvoji svého podnikání, sháníte podporu pro
své neziskové aktivity, nebo vás jen zajímá život ve vašem
okolí, zapojte se do přípravy místní rozvojové strategie
MAS Lužnice.
Možností zapojení je několik. Především můžete vyplnit
dotazník, který najdete v tomto zpravodaji. Vlastní strategie
se bude připravovat ve čtyřech pracovních skupinách:
1. zemědělství
2. podnikání a cestovní ruch
3. soc. oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas
4. infrastruktura a životní prostředí
Tyto skupiny jsou otevřené všem obyvatelům území MAS.
Začnou se scházet na jaře 2013. Stačí, když se přihlásíte na
kontakty uvedené v tiráži.
Pokud Vás příprava strategie zajímá, ale nechcete se účastnit
práce v pracovních
skupinách,
staňte
se členy
připomínkovací sítě. Budeme Vám zasílat veškeré zápisy
z jednání těch skupin, které Vás budou zajímat a budete je
moci připomínkovat. K připomínkám dostanete samozřejmě
i pracovní verzi strategie. Ta bude také představena na
webových stránkách MAS a na veřejných projednáních,
které se uskuteční na podzim roku 2013. Tam budou mít
všichni obyvatelé možnost tuto pracovní verzi
připomínkovat.
Zajistěte si, aby vaše záměry byly podporovány z fondů
Evropské unie.

MAS LUŽNICE, O. S. VYHLAŠUJE 10. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
V 10. Výzvě budou podpořeny projekty spadající do oblastí:
Zemědělství:
• Stavby a technologie pro živ. a rostl. výrobu vč. zem. techniky
• Zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely
• Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby
Rozvoj podnikání:
• Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících
mikropodniků (výstavba, rekonstrukce)
• Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení
sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků
• Propagace a marketing
Cestovní ruch:
• Malokapacitní ubytovací či stravovacího zařízení, půjčovny
sportovních potřeb, či zařízení včetně jejich vybavení
• Nákup a výsadba doprovodné zeleně
• Propagace a marketing
Obce, neziskové organizace, církve:
• Místní komunikace a veřejná prostranství obce včetně
čekáren hromadné dopravy a nákupu techniky pro údržbu
veřejných prostranství
• Vodovody a kanalizace s ČOV
• Zpracování územního plánu
• Sociální a kulturní infrastruktura, péče o děti, vzdělání,
zdraví, sport, volnočasových aktivit, vybavenost pro
veřejnou správu a hasičské zbrojnice

• Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta
• Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - restaurování a

rekonstrukce památek, podpora muzeí
• Vzdělávání a informace

Místo realizace projektu - územní vymezení
Bečice, Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u
Bechyně, Haškovcova Lhota, Hlavatce, Hodětín, Hodonice,
Komárov, Lom, Malšice, Radětice, Rataje, Řepeč, Skrýchov u
Malšic, Slapy, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Záhoří, Želeč.
Příjem žádostí
Termín pro přijímání žádostí je od 1. do 22. ledna 2013 (v
pracovních dnech od 9:00 do 16:00)
Objem finančních prostředků pro 10. Výzvu
Max. výdaje na jeden projekt nesmí přesáhnout 2 mil. Kč.
Neziskové organizace a obce mohou žádat o dotaci ve výši
90% způsobilých výdajů, podnikatelské subjekty a zemědělci o
30-50% způsobilých výdajů projektu.
Finanční prostředky určeny k podpoře projektů z PRV pro
10. Výzvu jsou ve výši 4 757 115,-Kč.
Upozornění
Prosíme potencionální žadatele, aby kontaktovali pracovníky
MAS co nejdříve po vyhlášení Výzvy (důvod - pro některé
projekty je součástí žádosti stavební povolení, které není
možné vyřídit za pár dní). Více informací naleznete na
internetových stránkách www.masluznice.bechynsko.cz

ANKETA

Jak zlepšit život v našem regionu?
MAS Lužnice připravuje novou místní rozvojovou strategii. Měla by dát odpověď na to, kudy se bude ubírat rozvoj
regionu po roce 2013 a do jakých oblastí budou směřovat dotace ze státních i evropských fondů. Chceme, aby tento
dokument vycházel z přání obyvatel. Proto Vás prosíme o vyplnění ankety. můžete ji odevzdat do 20. února na obecním
úřadě, nebo v sídle MAS.
Pokud uvedete kontakt, můžete se na zpracování strategie přímo podílet v jednotlivých pracovních skupinách, nebo
připomínkovat jednotlivé výstupy.
Otázky u nichž je  stačí pouze zaškrtnout.
Jste:
1.
Ve které obci bydlíte?
Kolik je vám let?
 do 25
 Muž
 25 – 60
 Žena
……………………………………….  nad 60
2.

Jste spokojen/a s tím, co Vám region nabízí?
 rozhodně ano
 spíše ano

3.







 spíše ne
 vůbec ne

Na které oblasti by se měl rozvoj zejména zaměřit ? zaškrtněte max. 5 možností
veřejné budovy
 životní prostředí
 sociální služby
kultura
 školství
 zaměstnanost
 podmínky pro podnikání
 jiné / které
sport
místní komunikace
 podpora cestovního ruchu
……………………………………
veřejná doprava
 veřejná prostranství
nemovité památky
 bytová výstavba
……………………………………

4.
Co je v okolí Vašeho bydliště potřeba udělat, aby se Vám v něm lépe žilo?
...................................................................................................................................………………..
...................................................................................................................................………………..
5.
Pokud máte nějaký projektový záměr, na který byste chtěl žádat o podporu, stručně ho popište:
...................................................................................................................................………………..
...................................................................................................................................………………..
...................................................................................................................................………………..
6.

Máte zájem zapojit se do pracovních skupin pro přípravu strategie, nebo chcete dostávat průběžné výstupy k
připomínkám?
 Zemědělství
 Sociální oblast, kultura, sport,
 Infrastruktura a životní
 Podnikání a cestovní ruch
vzdělávání a volný čas
prostředí
 připomínková síť
Uveďte prosím kontakt na Vás:…………………………………………………………………………………
Děkujeme Vám za spolupráci a vyplnění ankety.

ÚZEMÍ MAS LUŽNICE SE
ROZŠÍŘILO O DALŠÍ OBCE
MAS Lužnice nabídla obcím, které
sousedí s územím MAS, že
mohou přistoupit a umožnit
tak
podnikatelům,
neziskovým organizacím i
zemědělcům ze svého
území čerpat dotace
z programu Leader a
využívat i další služby
MAS
Lužnice.
Zájem
projevily obce Bečice, Lom,
Řepeč a Slapy, jejichž
přistoupení schválil jak Výbor,
tak Valná hromada MAS Lužnice.

LIDOVÁ ŘEMESLA V MIKROREGIONU
LUŽNICE A VLTAVOTÝNSKO
V lednu 2013 začne MAS Lužnice realizovat další
z projektů spolupráce mezi místními akčními
skupinami.
V rámci projektu proběhne celkem 12 kurzů,
které jsou zaměřeny na tato řemesla:
košíkářství, drátování, malování na hedvábí,
zpracování ovčí vlny, výroba svíček, výroba
vitráží technikou Tiffany, adventní vazba,
výroba mýdel, šperkařství, fusing, výroba
vinutých perel, keramika.
Pokud máte zájem se kurzů zúčastnit, sledujte
web http://www.masluznice.bechynsko.cz, nebo
se již nyní přihlaste na mas.luznice@sudomerice.cz
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