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Zpravodaj MAS Radbuza, z.s.
Číslo 4/2017

Slovo úvodem

Ke konci roku je vhodný čas k bilancování a zároveň

i k představení plánů pro rok nový. Rok 2017 byl ve znamení

prvních výzev ze všech dotačních programů, které řídící orgány

prostřednictvím MAS Radbuza nabízejí. Máme za sebou

administraci prvních žádostí, máme za sebou i první úspěšné

žadatele, někteří již mají podepsaný právní akt a čekají na

proplacení zálohových plateb. Přicházejí tedy do území konečně

finanční prostředky, na které jsme tolik let čekali. Bohužel, to

dlouhé čekání asi zapříčinilo i to, že mnohé projekty, o kterých

jsme věděli a chtěli podpořit, se již realizovaly, anebo žadatelé

od jejich realizace upustili. Některé odradila možná i zdánlivá složitost administrace žádostí,

anebo i pravidla, která například neumožňovala plánovaný projekt podpořit. Chtěl bych zde

upozornit na to, že pravidla z větší míry určují řídící orgány a my na MAS se snažíme je

naopak ještě více otevřít, tak, aby mohlo žádat více subjektů. Velmi by nám pomohlo,

kdybychom znali vaše potencionální plány a projekty, abychom mohli přizpůsobit výzvy

a mohli podpořit co nejvíce smysluplných projektů v území. Ve všech výzvách, které prozatím

proběhly, nebyla alokace vyčerpána a finanční prostředky tudíž budou přesunuty do dalších

kol.

A jaké jsou plány pro rok následující? Určitě dále pokračovat v úspěšném naplňování

strategie CLLD. V květnu končí velmi úspěšné projekty MAP (Místní akční plány ve

vzdělávání pro ORP Stod a Nýřany), na které jsou z území v oblasti ZŠ, MŠ a ZUŠ velmi

dobré ohlasy, což mě velice těší a je to právě důvod, proč MAS jako taková vznikla a způsob,

jakým může v území pomáhat a být prospěšná. Výkonná rada tedy rozhodla v tomto projektu

pokračovat a podat žádost o realizaci projektů do navazující výzvy MAP II. Jedná se o volné

pokračování, zaměřené ještě více na praktické využití posbíraných dat a o realizaci

konkrétních potřeb ve školství a vzdělávání. Pokračování na straně 2.

GDP MAS Radbuza 2018 

I pro rok 2018 plánuje MAS Radbuza

realizovat Grantový dotační program pro

podporu drobných kulturních akcí. Na

svém lednovém jednání bude VR

schvalovat návrh pravidel pro aktuální

rok.

Jelikož je ale třeba tato pravidla schválit

na úrovni Valné hromady, nemůžeme

Vám v tomto čísle poskytnou konkrétní

informace. Na druhou stranu bude pozdě

Vás informovat prostřednictvím příštího

čísla, proto prosím sledujte webové

stránky MAS. Po jednání Valné hromady

by na nich měly být v co nejkratší době

zveřejněny bližší informace.

Výkonná rada si dovoluje všechny členy 

MAS Radbuza co nejsrdečněji pozvat na 

jednání Valné hromady, které se uskuteční 

ve čtvrtek dne

1. února 2018 od 16:30

ve velké zasedací místnosti MěÚ ve Stodu 

na nám. ČSA 294.

Na programu jednání budou mimo jiné

záležitosti týkající se schválení rozpočtu

MAS a plánu činností na rok 2018, účetní

závěrky a výroční zprávy za rok 2017,

pravidel GDP MAS pro rok 2018. Program

ještě není definitivní a bude zaslán členům

VH společně s pozvánkou.

Jednání Valné hromady 
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Slovo úvodem - dokončení

Závěrem bych Vám představil novou službu, kterou bude v příštím roce MAS Radbuza

nabízet v území, ale i mimo něj. Jedná se o kompletní zpracování veškerých dokumentů

a procesů v rámci implementace Obecného nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR

(General Data Protection Regulation) a následně poskytování i služeb pověřence pro

ochranu osobních údajů DPO (Data Protection Officer). Protože hlavním posláním MAS je

pomáhat v území, snažíme se tuto službu nastavit hlavně tak, aby převážně veřejnému

sektoru (obcím, školám, neziskovkám, ale i podnikatelskému sektoru) pomohla vypořádat se

s legislativou v tom nejnutnějším co směrnice EU a české zákony požadují, a tudíž byla

i cenově výrazněji dostupnější než podobné služby, které nabízí soukromý sektor. Ale i tak

se jedná o službu na klíč, zahrnující i zpracování nejrůznějších dokumentů, jako je například

skartační řád, interní předpisy apod. V minulém týdnu Výkonná rada MAS schválila ceník

těchto služeb a během měsíce ledna budeme oslovovat v první vlně hlavně obce s konkrétní

cenovou nabídkou. V nabídce budou zahrnuty i veškeré subjekty obcí zřizované, jako

například školy, kulturní zařízení, JSDH apod. Pokud máte zájem informovat se přednostně,

ozvěte se na kancelář MAS a domluvíme si schůzku a vše osobně vysvětlíme. Na MAS pro

tuto problematiku bylo vyčleněno dostatek pracovních zdrojů, které jsme připraveni posílit.

V této chvíli už probíhají dvě pilotní analýzy, a to pro město Dobřany a obec Hradec u Stoda.

Přeji Vám všem klidné prožití svátků a do nového roku splnění všech Vašich snů a převážně

těch, s jejichž splněním Vám dokáže MAS Radbuza pomoci.

za MAS Radbuza Ing. Jan Bostl, Předseda

Vánoční provoz kanceláře MAS 

Vzhledem k čerpání dovolených jednotlivých zaměstnanců bude kancelář MAS Radbuza od

pátku 22. prosince až do konce letošního roku pro veřejnost uzavřena. V případě dotazů nás

kontaktujte na emailu info@mas-radbuza.cz.

K dispozici jsme vám opět po Novém roce, tedy od úterý 2. ledna 2018.

Výzvy SCLLD – aktuální informace

V současné době má MAS Radbuza vyhlášeno 5 výzev z IROPu na všechna opatření tohoto

operačního programu uvedená ve Strategii CLLD. Termín pro podávání žádostí

prostřednictvím systému ISKP14+ je do 8. ledna 2018. Pokud jste nestihli připravit své

projektové žádosti do těchto prvních pěti výzev, můžete si pomalu své projektové záměry

připravovat na další kolo výzev, které v rámci tohoto OP proběhne přibližně v polovině roku

2018.

V OPZ již došlo k podpisu právního aktu prvního podpořeného projektu, kterým je projekt

Mikroregionu Radbuza na pořádání příměstských táborů. Tento projekt je tříletý a zrealizuje

se během něho téměř 30 týdenních turnusů příměstských táborů pro děti. Na jiném místě

zpravodaje proto naleznete informační leták s aktuální nabídkou příměstských táborů na jarní

prázdniny roku 2018. Další výzvu na prorodinná opatření plánujeme přibližně na březen roku

2018, v průběhu příštího roku předpokládáme následně ještě vyhlášení výzvy v oblasti

sociálního podnikání.

V PRV proběhla v letošním roce první výzva, ve které byly téměř všechny Fiche ze SCLLD.

MASkou prošlo při hodnocení úspěšně celkem 7 projektů, v současné době probíhá

administrativní kontrola žádostí na straně SZIFu, většina ze 7 projektů již prošla i tímto

krokem a předpokládáme, že na začátku příštího roku bude s podpořenými žadateli

podepisována Dohoda a následně budou moci čerpat finanční prostředky na jejich projekty.

Druhou výzvu, ve které budou všechny Fiche SCLLD, plánujeme vyhlásit na přelomu ledna a

února roku 2018.

mailto:info@mas-radbuza.cz
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Připravujeme projekt spolupráce 

Venkovský dům Plzeňského kraje

Z Veletrhu cestovního ruchu PK ITEP 2017 

Letos již poněkolikáté prezentovala MAS Radbuza své aktivity na Veletrhu cestovního

ruchu ITEP. Tentokrát na společném stánku s Mikroregionem Radbuza v „letákové“ části

veletrhu a společně s MASkami PK ve Venkovském domě v interaktivní části veletrhu v

rámci tzv. Venkovského EXPA, akce podpořené finančně z prostředků Celostátní sítě pro

venkov. Na ITEP si v průběhu tří zářijových dní našlo cestu celkem 10 tisíc návštěvníků, z

nichž většina z nich navštívila i stánky MAS.

V rámci aktivit týkajících se propagace území

MASek Plzeňského kraje, včetně propagace aktivit

subjektů v území působících, lokálních akcí,

projektů, producentů a řemeslníků začala MAS

Radbuza rozvíjet myšlenku spolupráce mezi

MASkami PK, která by vedla k vybudování

Venkovského domu Plzeňského kraje.

Tedy k vybudování místa, kde by se mohl venkov

Plzeňského kraje prezentovat obyvatelům a

návštěvníkům města Plzně.

Proběhlo již několik jednání na úrovni kraje, ať už

s hejtmanem nebo jeho náměstky a radními, stejně

tak probíhala jednání mezi jednotlivými MASkami PK

o budoucí představě tohoto projektu.

V současné době se jeví jako nejreálnější vyzkoušet

rozjezd tohoto projektu prostřednictvím PRV –

projektů spolupráce MAS. Věříme, že tímto pilotním

projektem rozhýbeme vznik Venkovského domu a

získáme pro něj plnou podporu (a to včetně finanční)

od Krajského úřadu PK. Pro tento projekt byly

vytvořeny samostatné stránky www.vdpk.cz, kde

budou postupně zveřejňovány aktuální informace.

Z Veletrhu cestovního ruchu ITEP 2017 Z Veletrhu cestovního ruchu ITEP 2017

http://www.vdpk.cz/
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První podpořený projekt zahajuje realizaci 
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Stolní kalendář MAS Radbuza

Upozorňujeme čtenáře, že v sou-

časné době je avizována řada

dotačních titulů Plzeňského kraje

s vyhlášením od 19. 1. 2018.

Jejich přehled najdete na adrese:

http://dotace.plzensky-kraj.cz

Aktuální krajské dotace

Složení VH MAS Radbuza k 1. 12. 2017 podle zájmových skupin 

Zemědělství a podnikání

Holík Radim, Bc. (FOP)

Košťál Jan (FOP)

Dnešická zemědělská (Malá Vlasta)

Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, 

MVDr.)

Agro Energy CZ (Štefánek Václav)

Toman David (FOP)

Životní prostředí a ochrana krajiny

Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan)

Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan)

obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.)

město Dobřany (Terelmešová Dagmar, Mgr.)

Obnova a rozvoj obcí

obec Líně (Gotthart Michal, Bc.)

město Stod (Koča Bohumil, Mgr.)

obec Neuměř (Kolář Antonín)

Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan)

obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.)

obec Přehýšov (Draská Dana)

obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.)

Vzdělávání a sociální problematika

obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)

obec Vochov (Ebermann Bohuslav, Mgr.)

obec Honezovice (Fictumová Iva, Ing.)

obec Úherce (Matoušek Miloslav)

MŠ Kvíčovice (Wildová Michaela)

Kulturní dědictví a cestovní ruch

Brachtel Oto (aktivní občan)

o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, 

Ing.)

Korec Ivan (aktivní občan)

Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava)

Dědictví předků (Valenčat Jiří)

Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav)

Spolková činnost

Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše)

SDH Ves Touškov (Oppl Herman)

obec Chotěšov (Koláček Daniel)

SDH Štichov (Malý Václav)

Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan)

Budulínek, z.s. (Adamcová Pavla, Bc.)

I letos MAS Radbuza vydává stolní kalendář

pro následující rok. Byl vyroben v počtu 300

kusů a distribuován členům, obcím, školám a

dalším partnerům v území MAS. Pokud se

k vám nedostal a měli byste o něj zájem, zbývá

na kanceláři MAS několik volných kusů.

Napište si o něj na info@mas-radbuza.cz.

http://dotace.plzensky-kraj.cz/
mailto:info@mas-radbuza.cz

