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ZPRAVODAJ
Rok se s rokem sešel a opět se povedlo do území MAS Brána do Českého ráje, o.s. přinést finance a zkušenosti, které pomohou v rozvoji

tohoto regionu. Díky dotacím jsou spokojeny především obce, ale také neziskovky a drobní živnostníci a zemědělci.
MAS Brána do Českého ráje o.s. nebude mít složeny ruce v klíně. Manažerky i členové rady a výborů se snaží získávat informace a připravovat další
projekty, které opět pomohou těm, kteří toto území chtějí podporovat, rozvíjet a především v něm dobře a spokojeně žít.

Proto vydáváme další ze Zpravodajů, jehož cílem se seznámit členy MAS i širokou veřejnost s činností tohoto sdružení a přiblížit jim
výsledky práce manažerů.

Podařilo se nám zrealizovat Projekt spolupráce s MAS Pošumaví. Výsledkem jsou krásné a velmi vyhledávané
publikace Lidová architektura v MAS Brána do Českého ráje a Lidová architektura v MAS Pošumaví.

Přibližuje čtenáři poutavou formou roubené domy a také drobnější sakrální stavby v obou územích.
Dalším zajímavým výstupem je internetová aplikace, kde se může zájemce dozvědět ještě

o něco víc, než je v publikacích popsáno. A do třetice všeho krásného byly pro členy
MAS a další zájemce, odborníky apod. velmi příjemné exkurze do Pošumaví,

kde nám všechny historické stavby uváděné v tomto projektu ukázali
a my mohli na oplátku přiblížit roubené stavby u nás našim

hostům z Klatovska.
V tomto zpravodaji budete seznámeni

s konkrétními příklady zrealizovaných projektů
a s tím, jak které obci či podnikateli pomohli v jejich
práci.
Velice bych si přála, aby MAS byla opět tak úspěšná

jako dosud, aby žadatelé byli úspěšní neméně a mohli
i letos své sny splnit. Důležité je, aby člověk své sny

realizovat a žil je.
Přeji všem žadatelům hodně úspěchů, MAS a jejich

manažerkám mnoho sil a vitality a všem čtenářům příjemně
strávené chvíle s naším Zpravodajem.

Helena Červová, předsedkyně MAS BCR

rok 2011 / číslo 2 www.masbcr.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

MASky v ČR
V celé České republice dosud vzniklo cca 153

místních akčních skupin. Jde o společenství občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí,
svazků obcí), kteří spolupracují na rozvoji svého regionu a využívají při
tom metodu LEADER (= propojení aktivit rozvíjejících venkovskou
ekonomiku). MAS Brána do Českého ráje patří velikostně i počtem
obyvatel mezi průměrné regiony (331 km2, 33 tis. obyvatel). MAS musí
mít právní subjektivitu a v ČR fungují jako: občanská sdružení (tuto
právní formu má i MAS Brána do Českého ráje), obecně prospěšné
společnosti nebo zájmová sdružení právnických osob. Každá z právních
forem má svá omezení. Území obce může náležet pouze do jednoho regionu
MAS a musí splňovat velikostní kritérium do 25 000 obyvatel.

Podporu pro projekty, které naplňují schválený strategický plán rozvoje
daného území z Programu rozvoje venkova, jehož garant je Ministerstvo zemědělství
ČR, získalo pro roky 2008 -2013 celkem 112 místních akčních skupin ČR (včetně MAS
Brána do Českého ráje).

Tzv.“ bílá místa na mapě“ (tzn. obce, které mají do 25 000 obyvatel a nenáleží k žádné MAS) mají
možnost:

- přičlenit se k již existující MAS
- vytvořit novou MAS Mapa regionů MAS v Královéhradeckém kraji

– všechny MAS mají podporu z Programu rozvoje venkova



Projekty schválené MAS k financování v roce 2011
MAS Brána do Českého ráje podporuje v rámci svého území projekty naplňující podmínky šesti schválených fichí (dotačních titulů). Každá

fiche je určena pro konkrétní žadatele a pro určité záměry (je dán okruh přijatelných výdajů).

V roce 2011 vyhlásila MAS BCR dvě výzvy k předkládání projektů:
Výzvu č. 3 (vyhlášena 10.12.2010, ) – přijímány byly projekty naplňující fichi 5 (ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

a fichi 6 (podpora nezemědělského podnikání na venkově)
Výzvu č. 4 (vyhlášena 29.7. 2011) – přijímány projekty naplňující fichi 1 (modernizace zemědělských podniků), fichi 2 (rozvoj cestovního

ruchu – ubytování) a fichi 3 (obnova a rozvoj vesnic)

Projekty ze 3. výzvy (v tabulce č. 1 – 7) byly do konce roku 2011 i zrealizovány a 5 z nich bylo již proplaceno, ostatním bude dotace
proplacena po kontrole všech dokladů a fyzické kontrole během 1. čtvrtletí 2012. Projekty ze 4. výzvy (č. 8 – 15) jsou ve fázi kontroly přijatelnosti na RO
SZIF a pokud jejich realizace se předpokládá v roce 2012.

Celkem bylo v roce 2011 podpořeno 15 projektů v plánované výši 6,1 mil. Kč, z toho dotace činí 3 706 638 Kč.

Přehled podpořených projektů MAS v roce 2011 (v rámci výzev 3 a 4):



11 Město Nová Paka Zajištění plynulé dopravy na průjezdu
Novou Pakou

252 000 168 000

12 Obec Tatobity Úprava veřejného prostranství na
Žlábku a úprava místních komunikací

874 704 648 738

13 Obec Lužany Lužany – Rozšíření veřejného
osvětlení

154 632 104 288

14 Obec Holín Nákup techniky na údržbu zeleně 129 000 96 750

15 Město Lázně Bělohrad Výstavba autobusové zastávky
včetně úpravy okolních ploch

287 058 92 856

CELKEM 6 158 263 3 706 638

Plánované výzvy v roce 2012
MAS plánuje vyhlásit v roce 2012 dvě výzvy pro příjem projektů:

5. výzvu (zaměřená na občanskou vybavenost, cestovní ruch a nezemědělské podnikání) – příjem 16 a 17. ledna 2012
6. výzvu (zaměřenou na zemědělství, památky a obnov u obcí) – předpoklad vyhlášení: květen 2012, příjem žádostí: červen 2012

Všichni potencionální žadatelé, mají možnost konzultovat své záměry a informovat se o možnostech podpory v kanceláři MAS v Libuni (na obecním
úřadě) – doporučujeme se telefonicky či e – mailem objednat.Alokace financí na projekty v roce 2011 činí cca 5 mil. Kč.

Výzvy jsou vždy zveřejňovány na www stránkách MAS, na úředních deskách obcí v zájmovém území MAS, zasílány všem členům MAS
i ostatním zájemcům, kteří předem projeví zájem o podporu. Před každým příjmem pořádá MAS informační seminář, kde informuje potenciální
žadatele o pravidlech, vyplnění formuláře a celém postupu administrace.

Všechny v termínu přijaté a úplné projektové žádosti (na předepsaných formulářích + přílohy) jsou MAS zaevidované a zkontrolované
z hlediska administrativní správnosti a z hlediska přijatelnosti dle příslušných pravidel. Projekty pak výběrová komise MAS oboduje dle stanovených
preferencí a sestupně seřadí a rada MAS rozhodne dle výsledků hodnocení a dle disponibilních finančních prostředků o tom, které projekty doporučí
k financování.

Žadatele mohou podávat také projekty přímo do opatření Programu rozvoje venkova, jehož garantem je MZe a žádosti administruje,
kontroluje a proplácí Státní zemědělský intervenční fond (pro naši oblast RO SZIF v Hradci Králové)
Během roku 2012 se předpokládá, že budou vyhlášeny 3 výzvy:

Jarní (březen): Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - zaměřené na obnovu památek – pozor musí jít o „evidovanou kulturní
památku nebo musí být vyjádření Národního památkového ústavu, že jde o objekt kulturně historické hodnoty)
Letní kolo (červen): Podpora zakládání a rozvoj podniků
Podzimní kolo (říjen): Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesa, Podpora cestovního ruchu

Pokud budete mít zájem o konzultaci či pomoc s vypracováním žádostí do těchto opatřeních PRV, obraťte se e-mailem nebo telefonem na manažerky
MAS BCR.

Plánovaná kola Programu rozvoje venkova

Další aktivity MAS v roce 2011
Podpory z krajů

Podpora z Libereckého kraje.

Mimo podpory projektů, které naplňují Strategický plán Leader z MAS Brána do Českého ráje
a jsou podpořeny z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (prostřednictvím Programu rozvoje
venkova) se MAS snaží každoročně získávat další finance na podporu aktivit v území. V roce 2011 jsme uspěly
s projektem „Neseďme doma“ u Královéhradeckého kraje, z něhož byly podpořeny různé akce pro veřejnost
pořádané v členských obcích MAS. Bylo tak podpořeno 14 akcí v celkové výši 97 200 Kč. Podrobný přehled
podpořených akcí byl zveřejněn na www stránkách dne 22.11.2011. Dále byla část dotace využita k uhrazení
úroků úvěru a jako odměna za zprávu

Z Libereckého kraje máme bezúročnou půjčku ve výši 300 000 Kč, kterou máme na provoz MAS až
do roku 2014. Dále jsme v roce 2011 dostali dotaci ve výši 74 000 Kč – na 2 roky. Zatím MAS finance využila
na tisk tohoto Zpravodaje a další finance hodlá využít na akce v roce 2012. Liberecký kraj také financoval tisk
propagačních materiálů, kde se prezentují všechny MAS Libereckého kraje a rovněž zajistil pronájem prostor
pro prezentaci MAS případně místních výrobců z území MAS na výstavě Regiony 2012 v Lysé nad Labem,
která proběhne v únoru 2012.



Obec Choteč: „Rozvěcení vánočního stromu“
– podpořená akce MAS v rámci projektu „Neseďme doma“

Vánoční zpívání v Lužanech

Fotografie ze křtu knihy o lidové architektuře na Libuňském pozdravení

Projekty spolupráce
Tyto projekty umožňuje opatření IV.2.1- z programu rozvoje venkova a jejím cílem je účast více MAS na společném vypracovaném projektu.

Společný projekt přináší posílení místních aktivit. Místní akční skupiny projektem realizují výstupy, které přináší trvalou hodnotu obyvatelům či
návštěvníkům území každé spolupracující MAS a zároveň tyto projekty vytváří přátelské vazby mezi samotnými MAS a mezi obyvateli MAS. Projekty

spolupráce nespočívají pouze ve společné výměně
informací, zkušeností, ale především ve spolupráci na
řešení společných problémů, potřeb území nebo využití
existujícího potenciálu území. Projekt zahrnuje návrh,
realizaci i zajištění udržení podpořeného společného
projektu Projekty jsou vybírány na základě splnění kritérií
přijatelnosti, bodového hodnocení a podle finanční
alokace na výzvu. Bodování provádí Hodnotitelská
komise.

MAS BCR v roce 2011 dokončila projekt
spolupráce „

“, který realizovala spolu s MAS Pošumaví
a byl zaměřen na lidovou architekturu v území MAS
a na její propagaci. Jedním s výstupů byly dvě
reprezentativní populárně – naučné publikace
s fotografiemi objektů lidové architektury na území obou
MAS.

Slavnostní pokřtění knihy proběhlo v rámci
akce „Libuňské pozdravení“ dne 1.října 2011 na libuňské
faře a kmotry knihy byli: RNDr. Zdeněk Mrkáček
a Ing. Libuše Marhanová.

.

Místní dědictví - bohatství, na které
zapomínáme



V červnu 2011 byly podány na SZIF dva nové projekty spolupráce:

„ “ opět společně s MAS Pošumaví se zaměřením na tradiční řemesla a jejich historii v území MAS

„ “ mezinárodní projekt spolupráce společně s „MAS Český ráj“, „Přijďte pobejt“ a italskou
„GAL Valler del Crocchio“. Cílem projektu je podpora atraktivity Geoparku Český ráj pro návštěvníky - kombinací originálního informačního
systému, mini naučných stezek a modifikací geocachingu. Dalším výstupem projektu je pořádání “Slavností geoparku” a odborných
tvořivých konferencí a workshop.Akce by měly pomoci identifikovat obyvatelstvo s tímto územím.

Úspěšný (tzn. doporučen hodnotitelskou komisí k financování) byl pouze projekt „GEOPARK“, který by se měl realizovat během roku 2012
– jaro 2013. Celkový rozpočet projektu 1,8 mil. Kč, z toho dotace je 1,69 mil. Kč.

Zlaté ručičky pod horami

GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ

Seminář prodej ze dvora
Dne 20. října 2011 v Mlázovicích pořádala MAS spolu

s Agenturou pro zemědělství a venkov Jičín seminář „Prodej ze dvora“,
který byl určen především pro zemědělce, kteří prodávají či hodlají
prodávat své výrobky z farmy přímo spotřebitelům. Příslušnou legislativu
a poměrně přísné předpisy pro přímý prodej (komodity, které lze prodávat,
stanovení množství a místa prodeje) přednesli zástupci krajské veterinární
správy Hradec Králové. S praktickými zkušenostmi a velmi zajímavými
poznatky pak vystoupili farmáři zabývající se různými oblastmi prodeje
zemědělských produktů:

-Alois Mejsnar, farma Kunčice nad Labem – prodej mléka
- Ing. Vlasta Kejklíčková, farma a rodinná mini mlékárna Hradec

Králové-Plotiště – prodej brambor, mléka, mléčných výrobků
(sýry, tvaroh, jogurty)

- Jiří Kořínek, farma Nová Dvůr – prodej krůt a krůtího masa
- Petr Kareš, Ostroměř – prodej ovoce
- Jana Pokorná, ředitelkaAGRO Žlunice – prodej ovoce

Dle zákona o veterinární péči může chovatel v malých množstvích prodávat „ze dvora“ produkty od zdravých zvířat, zdravotně nezávadné
a bezpečné, vyráběné v čistém prostředí, chráněné před kontaminací:

- drůbež a králíky - drůbeží a králičí maso - ryby
- mléko - vejce
- med - zvěřinu

Setkání s litevci
Oslovila nás litevská MAS „Šiauli rajono“ s prosbou, zda by nás nemohli navštívit při své cestě po ČR. Autobus občanů z Litvy jsme uvítali

14. 4.2011 v Libuni a pozvali je do místní sokolovny velikonočně vyzdobené dětmi z místní ZŠ. Připravili jsme malé občerstvení a drobné propagační
materiály a hlavně se zajímali o podporu metody LEADER v ČR, administraci projektů a jejich proplácení. Představili jsme jim naše úspěšné projekty
a předsedkyně MAS je provedla místní školou a kostelem.



Dotazník a jeho vyhodnocení
Na podzim 2011 byl zveřejněn na www stránkách dotazník a zároveň byl rozeslán všem členům a příznivcům MAS, kteří jej dále šířili mezi

veřejnost s prosbou o jeho vyplnění. Dotazník byl vytvořen proto, aby zjistil, jak činnost naší MAS přispívá ke spolupráci v našem regionu, propagaci,
jaké povědomí je o existenci MAS a její činnosti.

Dotazník se týkal znalosti pojmů související s činností a podporou MAS, projektů a žádostí o dotace, jejich náročnosti, zjišťoval o jaké oblasti
podpory je zájem a zda je propagace MAS dostatečná. Podrobné vyhodnocení dotazníků je zveřejněno na našich stránkách
Z výsledků vyhodnocení odpovědí mimo jiné vyplývá, že nejméně známý je pojem LEADER.

Jde o metodu, která je popsána v článku 61 nařízení Rady ES 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova. Jde o zkratku francouzského „Liaison Entrée Actions de Développement de l´Économie Rurale“, tedy „Propojení rozvojových
aktivit a venkovské ekonomiky“. Tento přístup zahrnuje tyto prvky: strategie místního rozvoje, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem,
přístup zdola, víceodvětvové navrhování a provádění strategie, inovační přístupy, projekty spolupráce, vytváření sítí místních partnerství.

Těší nás také, že většina respondentů, kteří uspěli s projekty u MAS, odpověděli, že díky MAS byla příprava, administrace i závěrečné
vyúčtování jednodušší. Jako největší problém vidí zajištění vlastních zdrojů na předfinancování a spoluúčast a administrativní náročnost celého
procesu danou Pravidly MZe ČR. Většina také odpověděla, že by projekt realizovala, i kdyby neuspěla s dotací, ale v menším rozsahu.

Odpovědi také potvrdily, že rozvržené alokace MAS jsou správné. Tzn. největší podíl činí podpora projektů zaměřených na občanskou
vybavenost a volnočasové aktivity (35 % odpovědí potvrdilo zájem o tuto oblast), obnovu obcí (26 %), pak následuje oprava památek (10 %)
a cestovní ruch (10 %).

Co se týče propagace MAS, většina respondentů odpověděla, že zná www stránky MAS (77 %) a nalezla tam i potřebné informace. Celkem
58 % dotázaných potvrdilo, že se nezúčastnilo žádné akce MAS, zbylých 42 % se účastnili např. společenských akcí v členských obcích, které MAS
spolupořádala či vzdělávacích seminářů nebo workshopů k lidové architektuře. Většina odpovědí (87 %) vidí, že aktivity MAS mají význam a jsou
dostatečné. Návrhy na rozšíření aktivit byly: získání více peněz, více podporovaných akcí.
Bohužel nikdo nedal žádný návrh na nějaký projekt spolupráce.

www.masbcr.cz

Exkurze po úspěšných projektech
Ve spolupráci s dalšími MASkami Libereckého kraje („Frýdlansko“, „Podralsko“, „Turnovsko“, „Český ráj a střední pojizeří“, „Přijďte pobejt“)

byl uspořádán cyklus tří celodenních exkurzí po úspěšných projektech realizovaných v jednotlivých místních akčních skupinách. Akce byla
financována z Celostátní sítě pro venkov. Každá exkurze proběhla po území dvou MAS a byla zaměřená vždy na určité typy projektů.
Dne 25.10.2011zamířil autobus s návštěvníky do Lomnice nad Popelkou, kde jsme jim představili následující 2 projekty, které byly zrealizovány
s podporou MAS Brána do Českého ráje:

Žadatel: Hokejový klub Lomnice nad Popelkou
Oddělení splaškové a dešťové kanalizace zimního stadionu, vyčištění a nová izolace septiku, který bude nadále sloužit pouze jako sklad dešťové
vody ze střechy zimního stadionu a provozní budovy a následně bude tato voda využívána pro tvorbu ledu. Splašková kanalizace odvedena přímo
do městské kanalizace

Celkové výdaje: 576 000,-Kč
Výše dotace: 432 000,- Kč
Realizace: jaro – léto 2011
Místo realizace: zimní stadion Lomnice nad Popelkou
Fiche č. 4 MAS BCR: Občanské vybavení a služby

Žadatel: ZEOS LOMNICE a.s.
Nákup a osazení dvou elektrických ponorných míchadel do betonové zemní skladovací nádrže na kejdu z velkokapacitního bezstelivového teletníku
v areálu ŽV v Nové Vsi nad Popelkou. Míchadla umožní kvalitně promíchávat a homogenizovat skladovanou kejdu. Následně je pak takto užívaných
žadatelem.

Celkové výdaje: 582 000,-Kč
Výše dotace: 242 500,- Kč
Realizace: jaro 2011
Místo realizace: areál živočišné výroby v Nové Vsi nad Popelkou
Fiche č.1 MAS BCR: Modernizace zemědělských podniků

1. Využití septiku na zásobní nádrž dešťové vody

2. Technologie míchání

Patříme mezi nejlépe fungující MAS
V roce 2010 a 2011 proběhlo hodnocení všech MAS podpořených v rámci PRV. Hodnotící komise je složena ze zástupců ministerstva

zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS. Hodnotí se 112 MAS, při čemž hraje roli i rozdělení MAS dle alokace
(plně podpořené a s nižší mírou alokace – tzv. 32+).

V roce 2011 neprobíhaly návštěvy hodnotící komise jednotlivých kanceláří MAS, ale zástupci MAS představili svou činnost formou veřejné
prezentace a doložením dokladů v písemné či elektronické podobě. Hodnocení bylo zaměřeno na strategické dokumenty, personální zajištění,
administraci výzev a výběr projektů, integraci a rozvoj, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit. Naše MAS skončila ve skupiněA– nejlépe
fungující MAS. Podrobné výsledky hodnocení jsou zveřejněny na portálu MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/aktuality



MAS podporuje drobné podnikatele
Ukázka zrealizovaných projektů v roce 2011 z fiche 6 – Podpora nezemědělského podnikání

Podpora je zaměřena na podporu zakládání nových nebo rozvoj existujících podniků – velikostně tzv. mikropodniků (má méně než
10 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma je menší než 2 mil. EUR) v oblasti vybraných činností (výroba, zpracování, stavebnictví,
doplňková a řemeslná výroba, poskytování některých služeb: např. kadeřnictví)

Dotace se poskytuje jak na modernizaci provozovny (stavební úpravy a vybavení), tak na nákup strojů a technologií. Maximální výše
dotace je 60 % z přijatelných výdajů (max. 360 000 Kč /projekt).

Nákup nového stroje na obrábění dřeva s příslušenstvím
Žadatel: Aleš Mikule

Celkové výdaje: 129 240 Kč
Výše dotace: 74 959 Kč

Předmět projektu: nákup frézy, která umožní specializaci na výrobu dveří, oken, profilových lišt a kazet včetně odsávání.



Nákup svařovacího automatu
Žadatel: VILIMOVSKÝ s.r.o
Celkové výdaje: 195 600 Kč

Výše dotace: 96 000 Kč
Předmět projektu: nákup svařovacího automatu na měkčené PVC folie používané jako izolace.

Inovace podniku nákupem strojového vybavení
Žadatel: Zdeněk Skrbek

Celkové výdaje: 466 800 Kč
Výše dotace: 198 390 Kč

Předmět projektu: nákup automatického stroje k olepování nábytkových desek



Střednědobé hodnocení Strategického plánu MAS
V závěru roku 2011 musela MAS dle Pravidel provést tzv. střednědobé hodnocení své činnosti v rámci SPL. K tomuto hodnocení byly

využity jednak zprávy za rok 2009 a 2010, sledování monitorovacích ukazatelů a přehledů o projektech, výsledků dotazníků a pracovní jednání členů
MAS. Na základě vyhodnocení byla provedena aktualizace SPL (aktualizované znění vyvěšeno na www). Změny v SPL vyplynuly zejména
z následujících bodů:

- MAS BCR patří do skupiny 32 + (dodatečně podpořených s nižším rozpočtem)
- získání praktických zkušeností z realizace 3 výzev
- rozšíření území MAS
- noví členové v orgánech MAS (volby 2010)
- změny Pravidel ze strany MZe

K žádným zásadním změnám v aktualizaci SPL nedošlo. MAS zůstala u všech 6 nastavených fichí i u % rozložení financích na jednotlivé
fiche. Byly pouze sníženy minimální i maximální limity pro přijatelné výdaje. Znamená to, že MAS podporuje „menší projekty“ do cca 600 000
přijatelných výdajů nebo projekty, na jejichž financování se více podílí sám žadatel.

rok výzva Počet podpořených
projektů

Počet nepodpořených
projektů

Celkové náklady podpořených
projektů v Kč

Výše dotace podpořených projektů v Kč

2009 1. výzva 6 1 5 504 230 3 444 908

2010 2. výzva 10 1 5 983 200 3 391 814

2011 3. výzva 7 0 2 251 263 1 432 920

2011 4. výzva * 8 3 3 907 000 2 273 718

2011 5. výzva vyhlášena v 28.11.2011, příjem a administrace leden 2012

Celkem 2009 -2011 31 5 17 645 693 10 543 360

počet projektů celkové náklady v Kč Dotace v Kč o kolik %
žádají

v průměru

podnikatelé 4 936 800 458 590 57

zemědělci 4 2 546 138 1 062 307 50

svazky, mikroregiony 3 2 161 458 1 506 712 86

neziskové organizace 2 1 175 902 731 950 75

obce 18 10 825 395 6 783 801 82

celkem 31 17 645 693 10 543 360 75

Fiche 1 – modernizace zemědělství
Fiche 2 – cestovní ruch
Fiche 3 – obnova obcí

Fiche 4 – občanská vybavenost
Fiche 5 - památky
Fiche 6 – nezemědělské podnikání



Legenda:

zrealizované a proplacené projekty (žadatelé: podnikatelé, NNO)

zrealizované a proplacené projekty (žadatelé: obce, mikroregiony, DSO)

zrealizované projekty před proplacením (žadatelé: podnikatelé, NNO)

zrealizované projekty před proplacením (žadatelé: obce)

projekty v realizaci (žadatel: podnikatel)

projekty před realizací (schválené MAS, žadatelé: podnikatelé, NNO)

projekty před realizací (schválené MAS, žadatelé: obce)

X neschválené projekty



Ukázka zrealizovaných projektů z fiche 5 – kulturní dědictví venkova
Podpora je zaměřena především na údržbu a obnovu památek a to nejen těch, které jsou registrované dle zákona o státní památkové péči

č. 20/1987 Sb., ale i těch které jsou tzv. „památkou místního významu“ (např. různé kostely, fary, kaple, drobná sakrální architektura, kulturní prvky
venkovské krajiny, pomníky obětem válek, pamětní desky či sochy místních rodáků, technické památky - mlýny, hamry a pod)

Obnova soch Novopacka II
Žadatel: Novopacko (DSO)
Celkové výdaje: 506 030 Kč
Výše dotace: 405 434 Kč Kč

Předmět projektu: restaurace 4 památek: Centrálního kříže na městském hřbitově v Nové Pace, Kamenného kříže v městysu Pecka,
Sochy P. Marie – Immaculaty u hřbitova ve Staré Pace a Sloupu nejsvětější trojice v České Proseči.

Detail Sochy P. Marie ve Staré Pace Kamenný kříž v městysu Pecka

Oprava kapličky
Žadatel: město Lomnice nad Popelkou

Celkové výdaje: 345 215 Kč
Výše dotace: 245 344 Kč

Předmět projektu: obnova kapličky včetně úpravy okolí a přístupu ke kapličce

Stav kapličky před opravou Opravená kaplička v Lomnici nad Popelkou



Kontakty:

IČ: 27045757
Sídlo: Libuň 27 (budova obecního úřadu), 507 15 Libuň
Předsedkyně MAS: Helena Červová, tel.: 493 591 130

Manažerky sdružení:
Ing. Alena Klacková, tel.: 606 618 112

Ing. Jaroslava Nekvasilová, tel.: 602 357 001
e-mail: masbcr@seznam.cz

MAS Brána do Českého ráje, o.s.

www.masbcr.cz

Tisk: Tiskárna-Vosáhlo, Jičín, www.tiskarna-vosahlo.cz

Restaurování Památníku padlých v I. světové válce
Žadatel: obec Dřevěnice

Celkové výdaje: 278 800 Kč
Výše dotace: 245 344 Kč

Předmět projektu: celková rekonstrukce památníku

Zrestaurovaný pomník v Dřevěnici

Památky, na které nezapomínáme
Žadatel: obec Nová Ves nad Popelkou

Celkové výdaje: 592 560 Kč
Výše dotace: 395 040 Kč

Předmět projektu: oprava 5 drobných sakrálních staveb a 1 pomníku padlým v obci Nová Ves nad Popelkou
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