1/2012
Vážení čtenáři,
9. VÝZVA MAS LUŽNICE K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI
dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje MAS PROGRAMU LEADER
Váení
Lužnice.�tená�i,
Jeho cílem je seznámit Vás s naší činností a MAS Lužnice vyhlašuje 9. Výzvu k předkládání projektů z Programu
�íslo Zpravodaje
MAS Lunice.
Jeho
cílemPříjem
je seznámit
s naí
�innostíoda16.
nabídnout
dostává
se Vám
do rukou první
rozvoje
venkova.
Žádostí oVás
dotaci
bude probíhat
do 31.
nabídnout
Vám informace
o možnostech
dotací, vzdělávání
a
podpory
neziskových
i
podnikatelských
�inností.
Vám
informace
o
monostech
dotací,
vzd�lávání
ledna
2012
v
kanceláři
MAS
Lužnice,
o.s.
v
Sudoměřicích
u
Bechyně
a podpory neziskových i podnikatelských činností.
č.p. 105.
MASLužnice
Lunice
Stanislav
p�edseda MAS
Stanislav Houdek,
Houdek, předseda
V této Výzvě mohou žádat o podporu:

zemědělci na podporu projektů se zaměřením na:
P�EDSTAVENÍ
LUNICE
PŘEDSTAVENÍ MASMAS
LUŽNICE
Stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu
na Bechy�sku, ·podnikatele
a neziskové organizace. Hlavním cílem
MAS
Lunice,o.s.o.s.
sdruuje
p�edstavitele
MAS Lužnice,
sdružuje
představitele
obcí obcí
na Bechyňsku,
vč. zemědělské techniky
hodnot
území tohoto· mikroregionu,
podpora
rozvoje
venkovaúčely
a zvýení
sdruení
je aochrana
nejvýznamn�jích
podnikatele
neziskové
organizace. Hlavním
cílemnasdružení
Zpracování biomasy
a bioplynu
pro energetické
je ochrana prosperity
nejvýznamnějších
hodnot
na Ji
území
�ty�itohoto
roky MAS· Lunice
rozd�luje produktů
financezemědělské
z programu
LEADER.
ekonomické
a kvality
ivota.
Prodejní technologie
prvovýroby
mikroregionu, zem�d�lci,
podpora rozvoje
venkovaorganizace
a zvýšení ekonomické
neziskové
a obce z mikroregionu
se mohou
ucházets oprojektem
dotace. Oblasti
Podnikatelé,
·
Nákup
staveb a kadý
pozemkůrok
souvisejících
prosperityjsou
a kvality
Již čtyři
roky MASmohou
Lužnice obdret
rozděluje a 90
podnikatelé
na podporu
projektů
se zaměřením
na: zp�sobilé
výdaj�
projektu.
Maximální
podpory
veliceživota.
zajímavé
a adatelé
% zp�sobilých
finance na
z programu
LEADER.
zemědělci,2 neziskové
Provozovny
určené
propomohli
zakládání zajistit
a rozvoj existujících
miliony �eských· korun.
Celkem
jsme
pro 34 projekt�
výdaje
jeden projekt
vakPodnikatelé,
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mikropodniků
a obce ve
z mikroregionu
mohou
každý rok uzáv�rka
ucházet pro p�íjem
ádostí o dotaci z LEADERu je 31. 1. 2012.
zorganizace
regionu dotace
výi 17 480 se
907
K�. Nejblií
·
Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení
o
dotace.
Oblasti
podpory
jsou
velice
zajímavé
a
žadatelé
mohou
MAS Lunice pomáhá místním podnikatel�m, obcím i neziskovýmsloužících
organizacím
s vyhledáváním moností podpory
k zakládání a rozvoji mikropodniků
obdržetprojekt�,
až 90 %
výdajů
projektu.
Maximální
se způsobilých
sestavováním
ádostí
o podporu
i s výb�rovými
�ízeními
a
managementem
projekt�. P�ipravovala
jejich
·
Propagace a marketing
způsobilé nap�.
výdajedo na
jeden projekt
však nesmí
přesáhnout
grantového
programu
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za�ínajících v�ela��,
Podpora
ivé ruchu
kultury,
Podpora
jednotek SDH,
projekty
·
Podpora
cestovního
stavba,
rekonstrukce,
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Nemovité kulturní památky, Podpora v oblasti kultury, Opravy a rekonstrukce
Podpory
p�ehlídek
a sout�í.
modernizaceM,
a nákup
vybavení
pro malokapacitní
ubytovací
34 projektů z regionu dotace ve výši 17 480 907 Kč. Nejbližší
nebo stravovací
pro půjčovny
potřeb a
Pro obyvatele z mikroregionu zaji�uje MAS Lunice i n�které vzd�lávací
akce. Vzařízení,
minulosti
to bylosportovních
nap�. Podnikání
uzávěrka pro příjem žádostí o dotaci z LEADERu je 31. 1. 2012.
pro
sportovní
zařízenízam��ený
včetně nezbytné
výpočetní techniky
aMAS
lidová
�emesla
na
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Na
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pak
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pro
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vyuívání
Portálu
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·
Nákup
a
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farmá�e.
organizacím s vyhledáváním možností podpory jejich projektů, obce, NNO, církve, nadace na podporu projektů se zaměřením:
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projekt
Stezka z Týna
na Onen
Sv�t, na
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se sestavováním
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i s výběrovými
řízeními
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Na
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komunikací
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(Týn
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a
s
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a managementem projektů. Připravovala projekty např. do
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informa�ními
tabulemi,
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interaktivním mobiliá�em
naobce
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z Týna
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grantového s programu
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včelařů,a Podpora
zastávkách
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budování
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infrastruktury
Onom
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Podpora v oblasti kultury, Opravy a rekonstrukce MŠ, Podpory
·
Na parkové
úpravy veřejných
nákup
Vyhledat
regionu místní originální výrobce a poskytovatele slueb
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ruchu a prostranství
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přehlídek avsoutěží.
techniky
pro
údržbu
veřejných
prostranství
obce
Pro obyvatele
z mikroregionu
Lužnice Regionální
i některé
i turisty
m�l za cílzajišťuje
projektMAS
s názvem
zna�ka. Regionální výrobci, kte�í obdreli certifikáty
ve�ejnost
·
Na budování a/nebo rekonstrukce vodovodů pro veřejnou
V minulosti
bylo např. „Podnikání
a lidová
kvzdělávací
oprávn�níakce.
uívat
ozna�eníto regionální
zna�ka mikroregion
Lunice,
jsoukanalizací
prezentováni
na internetových
potřebu,
pro veřejnou
potřebu a ČOV stránkách
řemesla
na venkově“.
březen pak
připravuje
pro MAS Lunice
MAS
Lunice
anebo vNatit�ném
katalogu.
Pro seminář
letoní rok
p�ipravuje
pokra�ování
·
Na vypracování územního plánu tohoto projektu a jeho
zemědělceozaměřený
na využívání
farmáře.
rozí�ení
regionální
webový Portálu
portál pro
podnikatele, neziskovky
soukromníky
s moností
inzerceproaspolečenské,
pozvánek na
· i Na
občanské vybavení
a služby - zázemí
MAS Lužnice
realizuje
projekty.
V loňském roce dokončila
kulturní, spolkové a církevní aktivity
zajímavé
akce
zvanýi vlastní
Venkovská
trnice.
projektLunice
„Stezka zjeTýna
na Onen
Svět, na
kterém�len�,
spolupracovala
·
Na
nákup mikrobusu/minibusu
v režimui „de
vstupu
nových
to znamená obcí,
podnikatel�,
neziskových(pouze
organizací
fyzických
MAS
otev�ena
s
MAS
Vltava
(Týn
nad
Vltavou)
a
s
MAS
Střední
Povltaví
minimis“)
osob. Pokud Vás cokoliv zaujme, neváhejte navtívit http://www.masluznice.bechynsko.cz, nebo kancelá� MAS
·
Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta (pouze
(Milevsko).
se oú�ad�
vybudování
stanoviště us Bechyn�.
informačními
Lunice
naJedná
obecním
v Sudom��icích
v režimu “de minimis”)
tabulemi, posezením a interaktivním mobiliářem na turistické
·
Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního
stezce vedoucí z Týna nad Vltavou údolím řeky Lužnice přes
9. VÝZVA MAS LUNICE K P�EDKLÁDÁNÍ PROJEKT� V RÁMCI
PROGRAMU LEADER
dědictví venkova
Bechyni až ke Stádleckému mostu, kde se odklání směrem na
·
Výdaje
na
stavební
obnovu a zhodnocení kulturního dědictví
Milevsko a končí na Onom Světě.
venkova,
restaurování
předmětůo dotaci bude
MAS
Lunice
vyhlauje
Výzvu kvýrobce
p�edkládání
projekt� z Programu rozvoje venkova. movitých
P�íjem ádostí
Vyhledat
v regionu
místní9.originální
a poskytovatele
·
Stálé
výstavní
expozice
a
muzea
MAS
Lunice, o.s. v Sudom��icích u Bechyn� �.p. 105.
probíhat
od 16. do ruchu
31. ledna
2012 vna
kancelá�i
služeb v cestovním
a upozornit
ně širokou
veřejnost
i turisty měl za cíl projekt s názvem „Regionální značka“. Bližší informace poskytne: Mgr. Andrea Nováková,
mohoukteří
ádatobdrželi
o podporu:
VRegionální
této Výzv�
výrobci,
certifikáty k oprávnění tel.: 774 424 078, e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz
zem�d�lci
na
podporu
projekt�
se zam��ením
na: jsou
užívat označení „regionální značka mikroregion
Lužnice“,
�
Stavby
a
technologie
pro
ivo�inou
a
rostlinnou
v�. zem�d�lské
techniky
prezentováni na internetových stránkách MAS Lužnice anebovýrobu
OSTATNÍ
GRANTY A PŘÍSPĚVKY
�
Zpracování
biomasy
a
bioplynu
pro
energetické
ú�ely
v tištěném katalogu. Pro letošní rok MAS Lužnice připravuje
NÁZEV TITULU
UZÁVĚRKA
ZDROJ
� Prodejní
produkt�
prvovýrobyPodpora chovu ryb ve vodních tocích
pokračování
tohototechnologie
projektu a jeho
rozšířenízem�d�lské
o regionální webový
31.1.2012
Jihočeský kraj
portál
podnikatele,
soukromníky s projektem
možností
� pro
Nákup
staveb aneziskovky
pozemk� isouvisejících
Podpora začínajících včelařů
31.1.2012
Jihočeský kraj
inzerce a pozvánek na zajímavé akce zvaný Venkovská tržnice.
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
31.1.2012
Jihočeský kraj
MAS Lužnice jena
otevřena
vstupu
novýchse
členů,
to znamená
podnikatelé
podporu
projekt�
zam��ením
na:obcí,
Podpora sdružování vlastníků lesa malých výměr
31.1.2012
Jihočeský kraj
podnikatelů,
neziskových
organizací
i fyzických
osob.existujících
Pokud
� Provozovny
ur�ené
pro zakládání
a rozvoj
mikropodnik�
I.3.1
Další odborné vzdělávání a informační činnost
únor
MZe - SZIF
Vás cokoliv zaujme, neváhejte navštívit http://www.maslizni
Program prevence kriminality – kamerové systémy, mříže, osvětlení,
Ministerstvo
15.2.2012
soupravy pro sport, sportovní hřiště a plácky
vnitra
ce.bechynsko.cz nebo kancelář MAS Lužnice na obecním úřadě
Rekonstrukce
stávajících
sportovišť
16.2.2012
Jihočeský
kraj
v Sudoměřicích u Bechyně.

Podpora terénních sociálních služeb
Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce
zařízení pro děti do tří let věku
Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů
z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu)
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek
Zlepšení veřejného osvětlení v obcích
Podpora rekonstrukce požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích
Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku
Podpora živé kultury
Ochrana před povodněmi
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

16.2.2012

Jihočeský kraj

16.2.2012

Jihočeský kraj

16.2.2012

Jihočeský kraj

16.2.2012
16.2.2012
16.2.2012
16.2.2012
16.2.2012
16.2.2012
16.2.2012
16.2.2012

Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012

17. 2.2012

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2012
U pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012
sloužících k poskytování sociálního bydlení

17. 2.2012

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2012

17. 2.2012

Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012
domů s pečovatelskou službou a městských nebo obecních úřadů

17. 2.2012

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2012

17. 2.2012

Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro
místní rozvoj
Ministerstvo pro
místní rozvoj
Ministerstvo pro
místní rozvoj
Ministerstvo pro
místní rozvoj
Ministerstvo pro
místní rozvoj
Ministerstvo pro
místní rozvoj

Podpora cestovního ruchu 2012
1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a
hygienického zázemí
2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu včetně marketingu
3) vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a
zrakové postižené
I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
(resp. inovací) v zemědělství
I.1.4 Pozemkové úpravy
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění
I.1.2 Investice do lesů
I.1.4 Pozemkové úpravy
I.3.4 Využívání poradenských služeb
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesů
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

17. 2.2012

17. 2.2012

březen

červen

K naplnění tohoto cíle potřebujeme dát dohromady co nejucelenější
a nejaktuálnější databázi podnikatelů, řemeslníků, hobby výrobců
uměleckých předmětů, šperků, keramiky, bylinných výrobků apod.,
poskytovatelů nejrozličnějších služeb, farmářů, malopěstitelů a
chovatelů a všech ostatních z našeho regionu, kteří zde nabízejí své
výrobky a služby.
V průběhu měsíce března začnou naši pracovníci v terénu navštěvovat
podnikatele i neziskové organizace se stručným dotazníkem. Chcete-li
mít jistotu zaregistrování do internetové databáze a uveřejnění vašich
informací v tištěném katalogu, nečekejte na tazatele a kontaktujte
nás na e-mailové adrese: mas.luznice@sudomerice.cz. Zpětně se vám
ozveme a zašleme jednostránkový dotazník s pokyny k vyplnění.
Projekt Venkovská tržnice III. je podpořený v rámci opatření IV.2.1.
Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR.

REGIONÁLNÍ ZNAČKA
Ačkoli finanční podpora projektu “Regionální značka” skončila, MAS
Lužnice pokračuje i nadále v udělování této značky. Cílem je propagace
výrobků a poskytovaných služeb z regionu. Regionální značka zaručuje
původ produktu a výrobku v daném regionu, kvalitu výrobku a služeb,
šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu. Je
určena především pro řemeslné nebo umělecké výrobky, potraviny a
zemědělské nebo přírodní produkty. Loni bylo certifikováno 24 služeb
v oblasti ubytování a stravování a 18 místních výrobců. Pokud tedy
Váš výrobek nebo služba regionální značku nemají, neváhejte nás
MAS objeví v záv�ru roku 2012. Na jednom míst� tak najdete pozvánky a nabídky z blízkého okolí, které se jinak na
kontaktovat.
Slavnostní
předání
nových
certifikátů
nakteré budou
filtrují. Inzeráty
a pozvánky budou
sou�asn�
automaticky
zve�ejn�nyproběhne
ve výv�skách,
t�ko
Ministerstvointernetu
pro
v�tích obcích.
Tak bude zajit�no
i t�ch
kte�í2012
nemajíumonost
internet uívat. Ve
umíst�ny veJarmarku
místní rozvoj
lidových
řemeselinformování
ve Stádlci
8. obyvatel,
července
příležitosti
stejném období bude do v�tiny domácností z naeho regionu zdarma distribuován tit�ný katalog kontakt� na
oslav založení obce. Další řemeslný jarmark se v tomto roce uskuteční
podnikatele a neziskové organizace regionu. Stejn� tak bezplatné bude i zve�ejn�ní informací pro neziskové
21. července
2012 v Sudoměřicích u Bechyně.
organizace, spolky
a podnikatele.
K napln�ní tohoto cíle pot�ebujeme dát dohromady co nejucelen�jí a nejaktuáln�jí databázi podnikatel�, �emeslník�,
hobby výrobc� um�leckých p�edm�t�, perk�, keramiky, bylinných výrobk� apod., poskytovatel� nejrozli�n�jích
MZe - SZIF
PAMĚŤ
KRAJINY
a chovatel� a vech ostatních z naeho regionu, kte�í zde nabízejí své výrobky a sluby.
slueb, farmá��,
malop�stitel�
b�ezna za�nou
nai pracovníci
terénuVltava
navt�vovat
V pr�b�hu m�síce
podnikatele
MAS Lužnice
ve spolupráci
s vMAS
a MAS
Středníi neziskové
Povltavíorganizace
plánuje se stru�ným
dotazníkem. Chcete-li mít jistotu zaregistrování do internetové databáze a uve�ejn�ní vaich informací v tit�ném
přípravu
společného
projektu
s
názvem
„PAMĚŤ
KRAJINY“,
který
bude
katalogu, ne�ekejte na tazatele a kontaktujte nás na e-mailové adrese: mas.luznice@sudomerice.cz. Zp�tn� se vám
zaměřen
na komplexní
a následné zviditelnění
ozveme a zaleme
jednostránkový
dotazník mapování
s pokyny k vypln�ní.
MZe - SZIF
Projekt Venkovská ·trnicesakrálních
III. je podpo�ený
v rámci opat�ení
IV.2.1.kapličky,
Realizace projekt�
Programu rozvoje
památek
(kaple,
sochy,spolupráce
boží muka,
venkova �R.

kříže),

říjen

·
přírodních památek (památné stromy, rybníky),
REGIONÁLNÍ ZNA�KA
A�koli finan�ní podpora
projektu Regionální
zna�ka (pomníky
skon�ila, MASpadlých,
Lunice pokra�uje
i nadále
v ud�lování této
·
vojenských
památek
pomníky
obětí
MZe - SZIF
zna�ky. Cílem je propagace výrobk� a poskytovaných slueb z regionu. Regionální zna�ka zaru�uje p�vod produktu a
válek),
výrobku v daném regionu,
kvalitu výrobku a slueb, etrnost k ivotnímu prost�edí a jedine�nost ve vztahu k regionu.
nebo um�lecké
výrobky, potraviny a zem�d�lské nebo p�írodní produkty. Loni bylo
Je ur�ena p�edevím
· pro �emeslné
významných
rodáků
certifikováno 24 slueb v oblasti ubytování a stravování a 18 místních výrobc�. Pokud tedy Vá výrobek nebo sluba
v
celém
mikroregionu.
U
sakrálních
památek je možné z projektu
regionální zna�ku nemají, neváhejte nás kontaktovat. Slavnostní p�edání nových certifikát� prob�hne na Jarmarku
zafinancovat
opravy
nebo oslav
terénní
úpravy
v �emeslný
jejich okolí.
lidových �emesel
ve Stádlci 8. drobné
�ervence 2012
u p�íleitosti
zaloení
obce. Dalí
jarmark se v tomto
roce uskute�ní
21. �ervence projektu
2012 v Sudom��icích
Bechyn�. publikace, kde budou jednotlivá
Výsledkem
bude i uvydání

VENKOVSKÁ TRŽNICE
místa popsána včetně jejich historie, popřípadě včetně legendy, která
PAM�� KRAJINY
Cílem projektu Venkovská tržnice je vytvoření databáze místních
se ve
kolem
nichs traduje.
MAS Lunice
spolupráci
MAS Vltava a MAS St�ední Povltaví plánuje p�ípravu spole�ného projektu s názvem
podnikatelských a neziskových subjektů a jejich propagace. Projekt
PAM�� KRAJINY,
který bude
zam��en
na komplexní
mapování
následné zviditeln�ní
Pokud znáte
nějaký
zajímavý
příběh
či alegendu,
nebo máte tip na
navazuje na „Regionální značku“, kde už částečné mapování místních
� sakrálních památek (kaple, kapli�ky, sochy, boí muka, k�íe),
významného
rodáka
či
na
kapličku,
která
by
si
zasloužila
opravu,
� p�írodních památek (památné stromy, rybníky),
podnikatelů probíhalo. Tato databáze bude rozšířena o další podnikatele,
ozvětepamátek
se nám
prosímpadlých,
na naše
kontakty.
� vojenských
(pomníky
pomníky
ob�tí válek),
ale i neziskové subjekty a aktivní jedince.
� významných rodák�
Myšlenka vytvoření informačního systému na podporu podnikání
či mikroregionu. U sakrálních památek je moné z projektu zafinancovat drobné opravy nebo terénní úpravy
v celém
SEMINÁŘ
ZEMĚDĚLCE
v jejich okolí.
Výsledkem PRO
projektu
bude i vydání publikace, kde budou jednotlivá místa popsána v�etn� jejich historie,
pro celkový rozvoj venkovských regionů není nová, ale málokdy bývá
Zveme
Vás která
na školení
pro zemědělce, na kterém Vás seznámíme
legendy,
se kolemurčené
nich traduje.
pop�ípad� v�etn�
dotažena do uživatelsky úspěšného konce. Existuje kupříkladu Pokud
celá znáte n�jaký zajímavý p�íb�h �i legendu, nebo máte tip na významného rodáka �i na kapli�ku, která by si
s využitím Portálu farmáře nejen pro žádosti o dotace. Seminář se
zaslouila opravu, ozv�te se nám prosím na nae kontakty.
řada internetových databází, které jsou minimálně využívané, málo
uskuteční na obecním úřadě v Želči během měsíce února. Pokud máte
aktualizované, pouze zčásti odpovídající realitě.
SEMINÁ�oPRO
ZEM�D�LCE
školení
zájem, přihlaste se v kanceláři MAS Lužnice na telefonu 774
Rozdíl mezi těmito databázemi a Venkovskou tržnicí by mělZveme
být Vás na kolení ur�ené pro zem�d�lce, na kterém Vás seznámíme s vyuitím Portálu farmá�e nejen pro ádosti
424
078.
Aktuální
informace k semináři budou zveřejněny na našich
o dotace. Seminá� se uskute�ní na obecním ú�ad� v el�i b�hem m�síce února. Pokud máte o kolení zájem, p�ihlaste
zejména v aktuálnosti, multifunkčnosti a regionálním zaměření.
internetových
stránkách.
MAS Lunice na
telefonu 774 424 078. Aktuální informace k seminá�i budou zve�ejn�ny na naich
se v kancelá�i
Kromě Katalogu podnikatelských subjektů a neziskových organizací
internetových stránkách.
Venkovská tržnice nabízí aplikaci Bazaru, ve kterém je možné nabízet,
poptávat, darovat i směňovat cokoli, ať už se to týká přebytků
z vaší zahrady, domácnosti nebo třeba z půdních prostor. Pořadatelé
kulturních, sportovních nebo třeba vzdělávacích akcí budou moci
využívat Kalendář akcí. Srdcem celého systému je internetová stránka
www.venkovskatrznice.cz, na které se naše MAS objeví v závěru roku
2012. Na jednom místě tak najdete pozvánky a nabídky z blízkého okolí,
Evropský zem�d�lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
které se jinak na internetu těžko filtrují. Inzeráty a pozvánky budou
Vydává MAS Lunice, os, Sudom��ice u Bechyn� �.p. 105, e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz, http://www.masluznice.bechynsko.cz
současně automaticky zveřejněny ve vývěskách, které budou umístěny
redakce: Bc. Daniel Rosecký tel.: 777 793 720, Mgr. Andrea Nováková, tel.: 774 424 078
ve větších obcích. Tak bude zajištěno informování i těch obyvatel, kteří
Vydává MAS Lužnice, os, Sudoměřice u Bechyně č.p. 105,
nemají možnost internet užívat. Ve stejném období bude do většiny
e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz,
domácností z našeho regionu zdarma distribuován tištěný katalog
http://www.masluznice.bechynsko.cz
kontaktů na podnikatele a neziskové organizace regionu. Stejně tak
redakce: Bc. Daniel Rosecký tel.: 777 793 720,
bezplatné bude i zveřejnění informací pro neziskové organizace, spolky
a podnikatele.
Mgr. Andrea Nováková, tel.: 774 424 078

