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17. 7. Seminář o MAS 
19 hod., KD Líšťany 

dotace & granty
15. 7. Nadace Veronica
Ekovýchova, krajina

30. 8. Nadace Vodafone 
Program VPOHO - nízkoprahové 
kluby pro děti a mládež

31. 8. Nadace Sophia
Vzdělávací akce, publikační 
činnost, vědecko-výzkumné práce

31. 8. Nadace Partnerství
Strom života – malé granty

1. 9. Program Mládež v akci
Výměny mládeže, iniciativy 
mládeže, dobrovolná služba

1.9. Mezinárodní vyšegrádský 
fond – malé granty
Projekty v rámci zemí Vyšehradské 
4 – kulturní, školy, výzkum, mládež, 
turismus, spolupráce

10. 9. MŠMT
Podpora EVVO ve školách

15.9. Mezinárodní vyšehrádský 
fond – standardní granty

kontakty
kancelář místní akční skupiny 
Český Západ - Místní partnerství 
Miroslava Válová, předseda MAS
OÚ Olbramov
Olbramov 5
349 01 pošta Stříbro
T 374 692 021
M 724 183 671
E valova@leader-ceskyzapad.cz 

Turistické a environmentální
Informační centrum Kladruby
Jan Florian, asistent MAS
Husova 6
349 61 Kladruby u Stříbra
T 373 721 003
M 777 870 202
E florian@leader-ceskyzapad.cz 

Vydává občanské sdružení 
Český Západ – Místní partnerství.

Imformatorium je rozesíláno 
pomocí e-mailové Konference 
Partnerství, do které se můžete 
přihlásit pomocí e-mailu na 
informatorium@leader-ceskyzapad.cz,
jako předmět zprávy uveďte „prihlasit“.

Pro odhlášení odběru zašlete na
informatorium@leader-ceskyzapad.cz  
e-mail s předmětem „odhlasit“.

PROJEKTY DĚTÍ A MLÁDEŽE ROZDĚLENY
V březnu se na Ministerstvu místního rozvoje 
(MMR) sešlo téměř 520 žádostí o podporu 
projektů dětí a mládeže. V rámci Plzeňského kraje 
bylo předloženo celkem 44 žádostí, z toho 14 
z území naší MAS, což dokazuje dobré zkušenosti 
s loňským projektem „Mladé nápady pro Český 
Západ“ a zájem obcí o problematiku dětí a 
mládeže. Dne 9. 7. 2007 vyvěsilo MMR seznam 
podpořených projektů, uvádíme ty z naší MAS:
 

Obec Cebiv - Dětské hřiště - zahrada naděje
   celkové náklady 103 tis.       dotace 72 tis.
Obec Erpužice - Dětem pro radost
   celkové náklady 250 tis.       dotace 90 tis.
Obec Olbramov - Zapojení mládeže do úprav 
veřejných prostranství v obci Olbramov
    celkové náklady 235 tis.      dotace 88 tis.
Obec Záchlumí - Revitalizace a vybavení 
zahrady mateřské školy, revitalizace 
prostranství před MŠ
   celkové náklady 530 tis.       dotace 371 tis. 
Obec Zhoř - Vybavení víceúčeloveho hřiště
   celkové náklady 148 tis.       dotace 103 tis.
CELKEM DOTACE V RÁMCI MAS    724 tis.
Ze seznamu podpořených projektů je zřejmé, 
že podpora byla směřována spíše na hřiště pro 
menší děti v malých obcích . Na projekty týkající 
se hasičské a sportovní mládeže, nebo různé 
inovativní aktivity s mládeží, které byly v rámci 
našeho regionu předloženy tak finance bohužel 
nezbyly. Celkově bylo, v rámci ČR i v rámci kraje, 
podpořeno cca 42% žádostí.

SPOLEČNÁ ŽÁDOST OBCÍ NADACI ALCOA
Na návrh města Kladruby byla podána společná 
žádost tří obcí (Kladruby, Sytno, Zhoř) a dvou 
základních škol (Bezdružice, Stříbro) o podporu 
integrovaného projektu „Vzdělané a aktivní děti 
jako budoucnost venkovského regionu Český 
Západ“ v celkové výši 50.000 USD, o její podpoře 
se v současné době jedná. Jde o první krok 
k budoucí případné spolupráci mezi Nadací Alcoa 
a MAS Český Západ – Místní partnerství.

ZPRAVODAJ – DISTRIBUCE A UZÁVĚRKA
V minulých dnech bylo do některých členských 
obcí MAS distribuováno třetí číslo Zpravodaje 
MAS s názvem „O nápady není nouze…“, obce, 
které zpravodaj dosud nedostaly si jej po dohodě 
mohou vyzvednout na MěÚ Stříbro u paní Jarmily 
Bouzkové, tel. 374801123. O distribuci zpravodajů 
do domácností žádáme jako již tradičně jednotlivé 
obce. Dne 17.7.2007 je uzávěrka dalšího čísla 
Zpravodaje MAS, případné příspěvky zasílejte na 
adresu florian@leader-ceskyzapad.cz. 

NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ MAS NAD ORLICÍ
Ve dnech 10.-12.8. bude v regionu naší místní 
akční skupiny probíhat exkurze zástupců nově 
vzniklé MAS Nad Orlicí k návštěvě realizovaných 
projektů. Podrobnosti budou rozeslány členům po 
sjednání s managementem MAS Nad Orlicí.

SEMINÁŘ PRO NOVÉ ČLENY A ZÁJEMCE 
O ČLENSTVÍ V MAS ČESKÝ ZÁPAD
V úterý 17. 7. 2007 se od 19 hod. koná 
v Kulturním domě v Líšťanech informační seminář 
o činnosti naší MAS, na který jsou srdečně zváni 
noví členové i zájemci o členství. Na programu 
bude především představení dosavadních aktivit 
MASky a výhledu na období 2007-13 včetně 
představení oblastí podpory. 

ROZŠIŘOVÁNÍ ÚZEMÍ – VSTUP NOVÝCH OBCÍ
K dnešnímu dni nám byly doručeny přihlášky 
těchto obcí: Erpužice, Křelovice, Líšťany, Perna-
rec, Skapce, Újezd nade Mží, Úlice. Pro obce, 
které mají zájem o vstup do MAS připomínáme 
termín uzávěrky rozšiřování území působnosti 
MAS, který byl stanoven na 30. 7. 2007!

DOTACE PRO PODNIKATELE Z EVROPSKÉ 
UNIE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007-13 VYHLÁŠENY
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje 
Výzvy na podporu projektů malých a středních 
podnikatelů v dále uvedených oblastech. MAS 
Český Západ – Místní partnerství je připravena 
pomoci podnikatelům, kteří ji budou kontaktovat 
min. 2 měsíce před uzávěrkou daného programu 
pomoci s přípravou žádosti o dotaci.

Eko-Energie (30.7.2007)
Výstavba zařízení na výrobu a rozvod energie 
z obnovitelných a druhotných zdrojů, zlepšování 
tepelně-technických vlastností budov.
Informační a komunikační technologie 
v podnicích (30.9.2007)
Řízení zdrojů, databáze, call-centra, elektronická 
komunikace, elektronický obchod, teleworking, ...
Inovace (30.9.2007)
Inovační projekty, ekologicky efektivní inovace, 
zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví.
Potenciál (30.11.2007)
Vývojová centra apod.
Marketing (31.12.2007)
Vstup malých a středních podnikatelů (MPS) na 
zahraniční trhy (průzkum trhu, propagace, účast 
na veletrzích a výstavách).
Start, Záruka, Progress (31.12.2008)
Bezúročný úvěr pro začínající podnikatele, 
posílení záruky, podřízený úvěr na 6 let.

Národní programy MPO
Design - Výrobkový, grafický a interiérový design.
Certifikace - Podpora získání certif. kvality ISO.
Aliance - Mezinárodní marketing seskupení 
minimálně 3 podnikatelů.

Více na www.mpo.cz, odkaz Podpora podnikání.

PREZENTACE MAS NA VELETRZÍCH
MAS Český Západ se bude prezentovat stánkem 
na Veletrhu Země živitelka v Č. Budějovicích ve 
dnech 22. -28.8. v rámci expozice místních 
akčních skupin a na Mezinárodním veletrhu 
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP v Plzni 
ve dne 4.-6.10. Zájemci o prezentaci na stánku 
MAS, kontaktujte H. Floriana na tel. 777870202 
nebo na florian@leader-ceskyzapad.cz do 31.7.
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