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místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství 

AKCE 
3.10. Slavnosti jablek, vrch Krasíkov 
         11.00 – 17.00 hod. 
         - kulturní program 
         - jarmark místních výrobků 
         - křest knihy Práce jako na kostele   
         - prezentace MAS 

    

  DOTACE & GRANTY 
 30.9. ROP Jihozápad 
 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 
 Rozvojové projekty spádových center 
 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
 Revitalizace částí měst a obcí 
  

 1. 10. Program Culture 
 Programu Culture – kulturní dědicví 
 15.10. OPŽP 
 Snížení znečištění z komunálních zdrojů 
 Zlepšení jakosti pitné vody 

 

    30.10. Nadace ČEZ 
 Podpora regionů pro rok 2010 
 31.10. Nadační fond Huyndai 
 Otevřené grantové kolo 

    6.11. Nadace partnerství 
 Stromy pro zítřek 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) 
V termínu 6.10. 2009 až 26.10.2009 bude na RO SZIF v Českých 
Budějovicích probíhat příjem žádostí o dotace v rámci 8. kola PRV 
v těchto opatřeních: 
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
-  žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, zspo, církve 
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv. 
záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 
- žadatelé: obce, svazky obcí 
- projekt musí být realizován v obci do 2000 E.O. 
záměr c) územní plán 
- žadatelé: obce 
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv. 
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
záměr a) občanské vybavení a služby 
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, zspo, církve 
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv. 
záměr b) zázemí pro společenské, kulturní, sport., spolkové, 
environmentální a círk. Aktivity 
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, zspo, církve 
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel 
 

III.2.2. Kulturní dědictví venkova 
záměr a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního 
dědictví venkova 
- žadatelé: obce, svazky obcí 
- projekt musí být realizován v obci do 500 obyv. 
 
 

 
 záměr b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 
 - žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, církve 
 - projekt musí být realizován v obci do 500 obyv. 
 záměr c) Stálé výstavní expozice a muzea 
 - žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, církve 
 - projekt musí být realizován v obci do 500 obyv. 
 

 III.3.1 Vzdělávání a informace 
 záměr a) vzdělávací projekt 
 - žadatelé: obce, svazky obcí, NNO 
 
Zpracování projektových žádostí vč. kompletace nabízí MAS Český Západ 
-  Místní partnerství. Vzhledem k tomu, že o podpoře projektu rozhoduje i 
čas podání žádosti a kapacita MAS pro zpracování žádostí je omezená, 
doporučujeme začít s přípravou co nejdříve. Zájemci o zpracování 
žádosti o dotaci v rámci některého z výše uvedených opatření, 
prosím kontaktujte co nejdříve koordinátora programu LEADER  
Jana Floriana na tel. 77 44 99 396 do konce září. 
 
VYCHÁZÍ ŠESTÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE MAS 
V těchto dnech vychází šesté číslo Zpravodaje MAS, které bude 
tentokrát nově distribuováno poštou přímo na jednotlivé obce v MAS, 
do obecních knihoven, čekáren u lékařů, infocenter, kde bude vždy 
dostatečný počet výtisků k rozebrání. Členům MAS a příjemcům dotací 
přijde jeden výtisk Zpravodaje poštou přímo na jejich adresu. Distribuce 
proběhne do konce září. V elektronické podobě si můžete zpravodaj již 
nyní prohlédnout na internetu (www.leader-ceskyzapad.cz). MAS tímto 
zlepšuje informování veřejnosti o svých aktivitách. 

 

 

    
 

Spolufinancováno Evropskou unií.  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí. 
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KANCELÁŘ 
Obecní úřad Olbramov 
Olbramov 5 
349 01 pošta Stříbro 
T 374 692 021 
 
KONZULTAČNÍ MÍSTO
Infocentrum Kladruby 
Husova 6 
349 61 Kladruby u Stříbra 
T 37 97 21 003 

 

 
Miroslava Válová, předsedkyně a manažerka 
T 77 44 99 395  E valova@leader-ceskyzapad.cz  
 

Jan Florian, koordinátor programu LEADER 
T 77 44 99 396  E florian@leader-ceskyzapad.cz 
 

Bc. Kateřina Kvasničková, asistentka pro publicitu 
T 77 44 99 397  E kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz 
 
 

Radka Šámalová, asistentka pro příjem projektů 
T 77 46 99 396  E valova@leader-ceskyzapad.cz 

 

 
Vydává občanské sdružení (místní akční skupina) Český Západ – Místní partnerství. 
Imformatorium je rozesíláno pomocí e-mailové Konference Partnerství, do které se můžete 
přihlásit pomocí e-mailu, zaslaného na adresu informatorium@leader-ceskyzapad.cz,  
jako předmět zprávy uveďte „prihlasit“. Pro odhlášení odběru zašlete na tutéž adresu e-mail, 
kde uvedete jako předmět „odhlasit“. 
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