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Blíží se nová výzva!

• do kdy podat
žádost
• kdo může
žádat
• úspěšní žadatelé
z minulých let
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Žimutice:
obec, která umí čerpat dotace
Blíží se výzva Leader,
právě teď je nevyšší čas
navštívit nás se svým
projektem,

říká administrátor projektů MAS Vltava, o. s. Karel Hladeček
V minulém čísle jsme se programem
Leader poměrně podrobně zabývali.
Přesto, shrňte pro čtenáře vztah
Leaderu k evropskému Programu
rozvoje venkova.
Program rozvoje venkova má tři
hlavní osy. První osa je určena zemědělcům, druhá je zaměřená na lesy,
třetí na rozvoj venkova. Pak je zde ale
ještě čtvrtá osa, respektive Leader,
a ta je určená místním akčním skupinám, které si z jednotlivých os tak
říkajíc vyzobávají témata, která jsou
pro daný region podstatná a typická.
V případě Vltavotýnska je takovým
tématem například zemědělství.
Program rozvoje venkova ale umožňuje žádat i napřímo. V čem je tedy
výhoda žádat přes místní akční skupinu prostřednictvím Leaderu?
Pravděpodobnost získání dotace přes
Leader je mnohem vyšší. Například
všechny projekty zemědělců podané
v Leaderu od roku 2009 až dosud byly
úspěšně podpořeny. Jednak v rámci
mikroregionu není takový přetlak
konkurenčních projektů a navíc
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pomůžeme žadateli eliminovat
chyby v žádosti a zajistíme veškerou
administrativu od sepsání žádosti
až po vyúčtování. MAS funguje jako
prostředník mezi žadatelem a Státním zemědělským intervenčním
fondem, který žádosti později vyhodnocuje a kontroluje. I to je jedna
z výhod, žadatelé nemusí se vším
jezdit do Českých Budějovic.
Blíží se nová výzva Leader. Do kdy mohou žadatelé odevzdávat své projekty?
Výzva je připravená na leden, ale již
teď je nejvyšší čas zajít k nám se svým
projektovým námětem. Navíc období
2007 – 2013 pomalu končí a příští
rok je prozatím poslední možností
zažádat si o dotaci z Leaderu. Několik žadatelů už tak učinilo a platí, že
čím více času na přípravu, tím lépe.
A samozřejmě jsme rádi, když žadatel
přijde s jasnou vizí o svém projektu.
Kdo může vlastně v rámci programu
Leader žádat o dotace?
V rámci připravované výzvy
na předkládání žádostí o dotaci

z Leaderu bude MAS Vltava vyhlašovat všechny své fiche, tedy šest
oblastí, v nichž je možné žádat
o dotaci. Například první Fiche je
určená pro zemědělce. Další jsou
určeny pro obce, neziskové organizace, podnikatele, zájmová sdružení
a podobně.
V časopise Vltavotýnsko.cz postupně představujeme úspěšné žadatele
z Leaderu a jejich projekty. Dá se
říci, kolik podpořených žádostí
ročně máte a kolik peněz se rozdělí?
V průměru se ročně sejde deset
až patnáct žádostí, z nichž drtivá většina bývá podpořena. Mezi
jednotlivé projekty se každý rok
rozdělí kolem pěti milionů korun.
Právě díky omezené finanční dotaci
mohou žadatelé podávat žádosti
pouze na vymezené projekty. Například pro obce zajišťujeme opravy
komunikací, ale pořízení čističky
odpadních vod je mnohem nákladnější záležitost a na tu už se oblast
nevztahuje.

Obec Žimutice má spolu s přidruženými
obcemi šest set obyvatel a může proto
prostřednictvím MAS Vltava čerpat dotace
z programu Leader. Má také akčního starostu
Zdeňka Šáleného, který je dokáže již několik
let úspěšně čerpat.
Na rozdíl třeba od zemědělců, obce mohou
získat dotaci ve výši až devadesáti procent.
Hned v roce 2008 se tak Žimuticím podařilo
získat 879 tisíc korun na výstavbu chodníku
podél silnice.

Dva tisíce aut denně

Překvapivě frekventovanou silnici druhé
třídy vedoucí z Týna do Dolního Bukovska
lemuje pěkný dlážděný chodníček s betonovým obrubníkem. Těch 250 metrů z centra
ke značce konce obce znatelně zlepšilo bezpečnost chodců. Ještě před pár lety museli
místní chodit po silnici, ať už šli do školy,
na autobusovou zastávku nebo na úřad.
„Dělal se tu kdysi průzkum a projede zde
denně kolem dvou tisíc aut. Dříve tu rodiče
raději doprovázeli děti do školy, dnes už se je
nemusí bát pustit samy. Lidé jsou rádi, že ten
chodník máme,“ říká Zdeněk Šálený.
O rok později se opravené komunikace
dočkali i v sousedních Krakovčicích. Tentokrát se jednalo o 110 metrů dlouhý úsek
vozovky vedoucí ke zdejšímu hřišti, která dostala nový asfalt a na několika místech byla
zpevněna. Současně byly instalovány i nové
lavičky a koše. Z Leaderu se tehdy podařilo
získat 375 tisíc.

Chodník podél frekventované silnice v Žimuticích.

Do kaple a kulturáku už nezatéká

Poslední dva roky se myslelo také na malou přidruženou obec Smilovice, která má na návsi dvě dominanty – kapličku a kulturní dům.
Obě stihl podobný osud, jejich zastřešení chátralo a nacházelo se v téměř havarijním stavu. Původní sedmdesát let stará betonová střecha
kulturáku na mnoha místech prosakovala a zatékalo do prostor půdy.
Obec navíc rekonstruovala interiér domu a průsak vody mohl způsobit škody na jevišti. Z Leaderu se na opravu střechy podařilo získat
365 tisíc, původní se demontovala a byla nahrazena novou dvouplášťovou s betonovými taškami v cihlové barvě.
„Kulturák je díky své velikosti spádovým místem pro okolní obce.
Jezdí sem i lidé od nás ze Žimutic, zajišťujeme pro ně svozy autobusem. Teď jsme tu zrovna měli setkání seniorů, scházejí se tu také
třeba myslivci,“ vysvětluje důležitost společenského domu.
Oprava sousední kaple Nanebevzetí Panny Marie je zatím posledním
úspěšným projektem podpořeným z Leaderu.
„Kaple možná nemá až tak velkou historickou a architektonickou
hodnotu, ale konají se tu bohoslužby a pro mnohé místní je vyloženě
srdcovou záležitostí. Interiér je moc pěkný a po opravě střechy je
na ní celkově znovu pěkný pohled,“ A právě vnitřek kaple mohl přijít
k újmě, neboť díky rozpadající se krytině do ní zatékalo. Díky rekonstrukci střechy je naštěstí nebezpečí zažehnáno.
„Podávat projekty je docela radost, protože lidé v MAS Vltava nám
vždy vyjdou maximálně vstříc a se vším nám poradí. Stačí jen přijít
s konkrétní vizí a nápadem. My je máme většinou připravené na několik let dopředu,“ uzavírá žimutický starosta, který už má v hlavě
projekt na vybudování multifunkčního sportoviště ve své obci.

Starosta Žimutic Zdeněk Šálený před opravenou kaplí ve Smilovicích.
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Leader:
dotace pro zemědělce

Leader: na co je možné žádat
Číslo
fiche

Název fiche / žadatelé

Na co lze mj. žádat

Fiche 1

Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy
Žadatelé: zemědělci (fyzické i právnické
osoby)

Stavby (stáje, dojírny, haly, sklady, sila, jímky, hnojiště atd.) a technologie (stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení,
atd.) pro živočišnou a rostlinnou výrobu

Fiche 2

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Žadatelé: výrobci potravin nebo surovin
určených pro lidskou spotřebu, výrobci
krmiv

Technologie ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských
produktů (např. šrotovník, míchárna krmných směsí atd.), zařízení
na finální úpravu, balení a značení výrobků, investice ke zlepšování
a monitorování kvality produktů (vč. laboratoří), atd.

Fiche 3

Podpora zakládání podniku a jejich
rozvoje
Žadatelé: fyzické i právnické osoby
(podnikatelé), které splňují podmínku
zařazení do kategorie mikropodniků

Výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny vč. úpravy povrchů, nákup strojů, technologií a dalších zařízení vč. mobilních
technologií, vybavení provozovny a nezbytné výpočetní techniky atd.

Fiche 4

Obnova a rozvoj vesnic
Žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní
neziskové organizace, církve, zájmová
sdružení právnických osob, příspěvkové
organizace zřízené obcí

Výstavba /obnova místních komunikací III. a IV. třídy, vytváření veřejných prostranství obce vč.chodníků, parkovišť, návsí apod. (osvětlení,
oplocení, mobiliář, estetické prvky atd.), sítě technické infrastruktury
(energetická vedení, produktovody, veřejný rozhlas, kamerový systém
atd., netýká se ale ČOV, vodovodů a kanalizace), parkové úpravy, technika na údržbu

Fiche 5

Občanská vybavenost, kulturní dědictví
venkova
Žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní
neziskové organizace, církve, zájmová
sdružení právnických osob, příspěvkové
organizace zřízené obcí

Výstavba / obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení)
budov a ploch, výdaje na materiálně technické zázemí, vč. rozvodů,
vytápění, soc.zařízení, sítě techn.infrastruktury vč.přípojek, chodníků,
přístupových komunikací, oplocení a osvětlení, venkovního označení,
parkových úprav, atd.

Kulturní dědictví venkova
Žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní
neziskové organizace, církve, zájmová
sdružení právnických osob, příspěvkové
organizace zřízené obcí

Výstavba / obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení,
restaurování) památkových budov, výstavních ploch, expozic a muzeí, výdaje na materiálně technické zázemí, vč. rozvodů, vytápění, soc.
zařízení, sítě techn.infrastruktury vč.přípojek, chodníků, přístupových
komunikací, oplocení a osvětlení, venkovního označení, parkových
úprav, mobiliáře atd. , obnova historických zahrad atd.

Fiche 6

Dvakrát úspěšný Karel Dvořák ml.
Bohunice jsou poměrně malá obec mezi Týnem a Temelínem, přesto je tu hned několik
zemědělských usedlostí. Jednu z nich obhospodařuje i osmadvacetiletý Karel Dvořák, který
převzal starost o rodinný statek po svém otci.
„Pro soukromé zemědělce je Leader jednou
z mála možností, jak čerpat dotace. Je nastavený tak, že si musíte projekt zafinancovat z
vlastních zdrojů, dotace je vám poté vyplacena
po realizaci a kontrole projektu. Maximálně se
jedná o padesát procent celkových nákladů,“
vysvětluje mladý zemědělec.
Jedním z jeho prvních rozhodnutí bylo
postavit novou výkrmnu pro telata do věku
dvou let.
Stojíme před nově vybudovanou stájí, kam se
vejde pětatřicet telat. Ty chovají Dvořákovi
výhradně pro maso. Majitel je pyšný zejména
na své býčky, kteří po vytažení elektricky ovládaných vrat výkrmny zvědavě natahují hlavy
k objektivu fotoaparátu.

„Jedná se o nezateplenou volnou stlanou stáj se sedlovou střechou.
Uprostřed se nachází krmný stůl, kam se naváží seno, po stranách
jsou lehárny pro skot s hlubokou podestýlkou. Na vybudování se nám
podařilo získat z Leaderu 825 tisíc korun,“ říká Karel Dvořák.
Nová stáj ale nebyla jediným úspěšným projektem. Na statku se totiž
zabývají i výrobou krmných směsí pro svůj dobytek a prasata. „Náš
původní šrotovník byl ale zastaralý a manuální míchání krmné směsi
bylo poměrně náročné. Abychom mohli chov prasat zachovat, bylo
nutné někde snížit náklady,“ popisuje majitel dřívější těžkosti.
Protože větší část krmných směsí bylo nutné vyrobit jinde a platit
tak za nákup služeb, rozhodl se pořídit modernější šrotovník a míchárnu. Projekt byl z Leaderu podpořen částkou 77 tisíc a Karel Dvořák si tak díky novému zařízení zajistil soběstačnost a ušetřil náklady.
Do nové žádosti Leader už má připravený projekt na zakoupení
rozmetadla na hnůj. Snad bude mít i tentokrát štěstí.

Co je Leader?

Leader je IV. prioritní osa Programu rozvoje venkova, jejímž hlavním cílem je realizace místních rozvojových strategií a spolupráce místních partnerství. Prostřednictvím
místních akčních skupin (na Vltavotýnsku je to MAS Vltava, o.s.) dostávají šanci zapojit
se do problematiky jednotlivých oblastí široké vrstvy obyvatelstva.

Kdo může žádat o podporu z dotačního programu Leader:

Každý subjekt, který realizuje svůj projekt na Vltavotýnsku a jehož projekt
spadá do těchto oblastí:
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— Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy
— Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
— Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
— Obnova a rozvoj vesnic
— Občanská vybavenost, kulturní dědictví venkova
— Kulturní dědictví venkova (nově od roku 2011)

Nejčastějšími žadateli jsou zemědělci, obce a neziskové organizace.
Na koho se obrátit s žádostí o projekt?
MAS Vltava, o.s.
Regionální projektové centrum
Jiráskova 84
tel.: +420 380 421 377
e-mail: mas.vltava@vltavotynsko.cz

Nový šrotovník a míchárna.
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Karel Dvořák v nově postavené výkrmně telat.
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Regionální značka Vltavotýnsko

Projekty Spolupráce

Už jste zaregistrováni
ve Venkovské tržnici?

Dagmar Jarešová:

Malované perníčky
Voňavé malované perníčky od pradávna dělají
lidem radost. V malé rodinné firmě v Týně
nad Vltavou pečou a zdobí medové perníky
manželé Jarešovi. Paní Dagmar peče a zdobí,
manžel Miroslav zadělává těsto, balí hotové
výrobky a stará se o chod firmy. Společně už
téměř dvacet let jezdí na trhy a poutě, kde
perníky v dobových oblecích prodávají.
„Nás perníkářů zas není tolik jako třeba
výrobců keramiky, takže se uživit dá. Je to
krásná práce, i když časově i fyzicky náročná,“
říká Dagmar Jarešová, kterou na práci nejvíce
těší, když ji někdo její výrobek pochválí.
Dagmar Jarešová pracovala jako účetní, pak
doma jednoho dne oznámila, že budu péct
perníky. To se psal rok 1989. Nejprve brala pečení jen jako přivýdělek na mateřské dovolené,
dnes už je to práce na plný úvazek. Po skromných začátcích u domácí elektrické trouby
mají teď doma v Týně svoji malou pekárnu.
Z jižních Čech pochází i tradiční receptura
jejich perníků předávaná v rodině Jarešů
ve třetí generaci. Miroslavova babička Marie
pekla a malovala perníky po celý život a začala
paní Dagmar svoje perníkářské umění učit.
Od ní se dozvěděla, kolik medu, kolik anýzu
a kolik badyánu je třeba do perníků dát, jak
správně vyválet těsto a jak dlouho ho péct.
Ukázala jí všechny svoje vzory, naučila vyrobit
ty nejtenčí kornoutky a prozradila, který cukr
se k malování nejvíce hodí.

Přínos pro podnikatele

Venkovská tržnice
— internetová databáze podnikatelů
a neziskových organizací
(www.venkovskatrznice.eu)
— síť informačních vitrín v obcích
— tištěný katalog podnikatelů
a neziskových organizací do
všech domácností z území MAS

V pekárně vám dnes vyrobí tradiční perníčky jako jsou srdce, zvonečky, chaloupky, zvířátka, vánoční a velikonoční ozdoby, ale na přání
upečou i zcela netradiční tvary. Mezi takové kuriozity patřil například
trojrozměrný kamion, britský dvojplošník nebo kytara. Perníčky
od Jarešů putují nejen k českým zákazníkům, ale do celého světa.
Dagmar Jarešová byla v roce 2011 jedním z prvních živnostníků
certifikovaných Regionální značkou Vltavotýnsko. Doklad o certifikaci
přikládá ke každé nabídce, na trzích ji občas uvidíte i v tričku s logem
regionální značky. Pravidelně se účastní Vltavotýnských farmářských
trhů, které patří mezi její nejoblíbenější. „Sice nemáme takový odbyt
jako na jarmarcích, ale ta skvělá atmosféra to vyvažuje,“ přiznává.
A plány pro nejbližší měsíce? „To je přece jasné, Vánoce,“ směje se
Dagmar Jarešová a připravuje se na období, kdy mají nejen perníkáři
plné ruce práce.

MAS Vltava je iniciátorem projektu Regionální
značka Vltavotýnsko. V této rubrice budeme
postupně představovat držitele certifikátu.

Regionální značka Vltavotýnsko
Ochranná známka udělována od roku 2011
produktům a službám v mikroregionu Vltavotýnsko
ve dvou kategoriích:

Regionální produkt Vltavotýnsko
řemeslné výrobky, potravinářské, zemědělské a řemeslné produkty
Regionální služba Vltavotýnsko
ubytovací a stravovací služby
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Regionální značka garantuje:
— Produkt je vyroben na Vltavotýnsku
místním výrobcem
— Kvalitní zpracování
— Výjimečnost ve vztahu k Vltavotýnsku (tradice, ruční práce, suroviny,
nabídka služeb)
— Šetrnost k životnímu prostředí

Přihlašte svůj výrobek nebo službu k certifikaci kontakt:
MAS VLTAVA, o.s. —Regionální projektové centrum
Jiráskova 84, Týn nad Vltavou
E-mail: mas.vltava@seznam.cz
Více informací na www.vltavotynsko cz/regionalniznacka.

— bezplatná reklama
— zviditelnění drobné „domácí“ výroby
— elektronický prodej výrobků (E-shop)

Přínos pro obyvatele mikroregionu

— přehledná databáze místních podnikatelů, drobných výrobců a neziskových organizací
— jistota kvalitních a místních výrobků a služeb
— možnost bazaru, směňování, prodávání, poptávání, nabízení,…
— přehled kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
— nákup přes internet

Venkovská tržnice je novým projektem, na kterém
MAS Vltava, o.s. spolupracuje s dalšími šesti místními
akčními skupinami. Cílem je vytvoření databáze místních podnikatelských a neziskových subjektů a jejich
propagace. Projekt navazuje na již zrealizovaný projekt
„Regionální značka“, kde už částečné mapování místních
podnikatelů probíhalo. Tato databáze bude rozšířena
o další podnikatele, ale i neziskové subjekty a aktivní jedince, kteří nejsou registrovanými podnikateli (bez IČ).

Od července 2012 uvedené subjekty navštěvují vyškolení
tazatelé. Jejich úkolem je shromáždit z regionu maximum informací o podnikatelích a neziskových organizacích a vytvořit tak veřejný informační systém přístupný
na internetu. Pro veřejnost poté bude jednodušší najít
nejbližšího řemeslníka či zájmovou organizaci a pro
podnikatele to bude bezplatná možnost propagace svých
výrobků či služeb.

Zaregistrujte se:
K naplnění tohoto cíle potřebujeme co nejucelenější a nejaktuálnější databázi podnikatelů, řemeslníků, drobných výrobců
uměleckých předmětů, šperků, keramiky, bylinných výrobků, poskytovatelů nejrozličnějších služeb, farmářů, malopěstitelů
a chovatelů a všech ostatních z našeho regionu i bez IČ, kteří zde nabízejí své výrobky a služby.

Pro bližší informace nebo přihlášení do katalogu nás kontaktujte na telefonu 380 421 377 nebo na e-mailové adrese mas.
vltava@seznam.cz. Do Předmětu mailu napište Venkovská tržnice. 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.

www.venkovskatrznice.eu
Internetová stránka www.venkovskatrznice.eu bude obsahovat nejenom databázi místních podnikatelů a neziskových organizací, ale bude nabízet i 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 půdy. Pořadatelé kulturních, sportovních
nebo třeba vzdělávacích akcí budou moci využívat Kalendář akcí. Na jednom místě tak
najdete pozvánky a nabídky z blízkého okolí, které se jinak na internetu těžko filtrují. Inzeráty a pozvánky budou současně automaticky zveřejněny ve vývěskách, které
budou umístěny ve větších obcích. Tak bude zajištěno informování i těch obyvatel, kteří
nemají možnost internet užívat. Ve stejném období bude do všech domácností z našeho regionu zdarma distribuován tištěný katalog kontaktů na podnikatele a neziskové
organizace regionu. V průběhu roku 2011 zaznamenaly internetové stránky www.
venkovskatrznice.eu přes 140 000 přístupů, provedených více než 8 500 návštěvníky.
V katalogu podnikatelů bylo provedeno více než 17 000 vyhledávání.
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Mapa působnosti MAS Vltava, o.s.
Počet obyvatel: 14 093
Rozloha: 262,43 km2
Hustota zalidnění: 53,7 ob./km2
Počet obcí: 14
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Kontakt

Název organizace:
Sídlo organizace:
Statutární zástupce:
Tajemník:
Administrátor:

MAS Vltava, o.s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko
Mgr. Jan Dudlíček tel. 775 152 053
Ing. Petr Opolcer tel. 774 709 120
e-mail:opolcer@vltavotynsko.cz
Bc. Karel Hladeček tel. 774 709 121
e-mail:hladecek@vltavotynsko.cz

Kancelář:
E-mail:
IČO:
Bankovní spojení:

Bečice
Čenkov u Bechyně
Dobšice
Dolní Bukovsko
Dražíč
Hartmanice
Horní Kněžeklady
Hosty
Chrášťany
Modrá Hůrka
Temelín
Týn nad Vltavou
Všemyslice
Žimutice

Regionální projektové centrum
Jiráskova 84
375 01 Týn nad Vltavou
mas.vltava@seznam.cz
26 66 34 14
č. ú. 190753256 / 0300
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