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Milí čtenáři, 

 

rád bych Vás seznámil s aktivitami, které 

proběhly v naší místní akční skupině 

v letošním roce a dále bych Vám rád sdělil 

informace o našich plánech v nejbliţším 

období. Doufám, ţe načerpáte zajímavé 

informace. V nadcházející době prázdnin a 

dovolených Vám přeji jejich příjemné a 

nerušené proţití. 

Jiří Zápotočný, ředitel společnosti 

 

Podané projekty v rámci  opatření IV. 1. 

2. Realizace místní rozvojové strategie  

 

Byla vyhlášena 1. a 2. výzva  v roce 2011 

v rámci 12. a 13. kola kola příjmu ţádostí. 

Na základě SPL – MAS Podhůří Ţelezných 

hor byly  vyhlášeny tyto fiche: č. 11 

Investice do lesnické techniky, č. 12 

Vzdělávání v oblasti podnikání a ţivota na 

venkově, č. 2 Občanské vybavení a sluţby, č. 

5 Investice k posílení rekreační funkce lesa a 

č. 9 Diverzifikace činností pro podnikatele v 

zemědělství. Na základě těchto výzev byly 

předloţeny Ţádosti o dotaci  z PRV, které 

v rámci fiche č. 12 podala Obec Maleč pod 

názvem „Rozvoj obcí a NNO“ - výše 

dotace 80 000,- Kč a v rámci fiche 2 to byly  

ţádosti Městyse Libice n. Doubravou - 

Dětské hřiště Libice nad Doubravou – výše 

dotace 930 930,- Kč, Města Chotěboř - 

Společenská a kulturní místnost Městské 

knihovny Chotěboř – výše dotace 

1 800 000,- Kč a FOKUSu Vysočina - 

Rekonstrukce kuchyně ve středisku 

Chotěboř FOKUSU Vysočina – výše 

dotace 96 719,- Kč. Byla provedena kontrola 

přijatelnosti a kontrola úplnosti projektů. Na 

tomto základě byla svolána výběrová komise, 

která projekt obodovala a doporučila 

k předloţení na RO SZIF. Následně je 

doporučil k předloţení i programový výbor 

MAS. Podané ţádosti byly zaregistrovány na 

RO SZIF v Brně. 

 

Projekt spolupráce s MAS Královská 

stezka a MAS Společnost pro rozvoj 

Humpolecka 

 

V tomto období jsme připravovali projekt 

spolupráce na naučné stezce, která propojuje 

území 3 MAS v celkové délce cca 69 km. 

Příprava probíhala komunitním 

projednáváním společného projektu naučné 

stezky. Na těchto akcích se tvořila trasa a 

řešily se další otázky spojené s realizací a  
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náplní této stezky. Jednání se zúčastnili 

zástupci obcí, občané, děti a neziskové 

organizace. Cílem tohoto projektu je účinně a 

dlouhodobě přispět k vyšší návštěvnosti 

regionu, zvýšit povědomí o místních 

zajímavostech. Dalším důleţitým bodem je 

udělat stezku atraktivní pro různé skupiny 

obyvatel a především pro děti a turisty 

(místní zajímavosti, naučné povídání o 

zvířatech a rostlinách z oblasti, apod.). Na 

základě těchto jednání byla zpracována a 

podána ţádost o dotaci z PRV na CP SZIF 

v Praze v rámci opatření IV. 2.1. Projekty 

spolupráce. Pokud bude projekt schválen 

k jeho realizaci dojde v roce 2012. 

Další aktivity MAS 

Naše MAS se dále snaţila navázat spolupráci 

se subjekty z Rakouska (MAS i jiné) na 

základě OP Evropská územní spolupráce 

Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 

(OP AT-CZ). Zúčastnili jsme se semináře 

pro ţadatele, ale bohuţel, zatím jsme nenašli 

partnera z Rakouska, který by měl o projekt 

spolupráce na základě kulturní výměny 

zájem. 

Aktuality 

Rozšířili jsme území místní akční skupiny o 

3 obce, jejichţ katastry navazují na území 

MAS a přijali je za členy. Jsou to obce Dolní 

Sokolovec, Bezděkov a Sloupno. Dále jsme 

přijali za člena MAS neziskovou organizaci 

FOKUS Vysočina, která poskytuje sociální 

sluţby. V současné době další tři ţadatelé 

čekají na  schválení svých ţádostí o členství 

v MAS správní radou.  

Zakladatelé naší obecně prospěšné 

společnosti koncem měsíce června podepsali 

schválenou aktualizaci zakladatelské 

smlouvy a potvrdili nové členy správní rady. 

Nově ustanovená správní rada pak schválila 

statut společnosti a organizační schéma 

společnosti.  

Sledujte na našich webových stránkách 

v sekci „Akce na území MAS“ odkaz Zveme 

Vás na …. V této části pomáháme 

s propagací a informováním o 

společenských, kulturních a sportovních 

akcích na území naší MAS. Pokud se u Vás 

něco zajímavého děje, prosím, informujte 

nás. Rádi pak Vaši akci zveřejníme na našich 

stránkách. 

V letošním roce se naše místní akční skupina 

zúčastní výstavy Země ţivitelka, kde se bude 

prezentovat v době od 25. 8. – 30. 8. 2011.  

Evaluace SPL MAS Podhůří Železných 

hor 

Začala probíhat v naší MAS evaluace SPL, 

ze které jiţ nyní vyplývá, ţe některé fiche, 

které MAS vyhlásila ve svých výzvách 

nebyly vyuţity k podání odpovídajících 

projektů. Výsledkem evaluace bude 

aktualizace SPL do které bude zahrnuto i 

rozšíření území MAS o tři nové obce.  

Schválené projekty z 11. kola příjmu 

žádostí 

ŠKARYD DŘEVOKOV s.r.o., Na Valech 

1721, Chotěboř - Stavební úprava objektů na 

pozemku č. 2337/3 st. v Chotěboři, výše 

dotace 1 195 910,- Kč, Občanské sdr. 

Pukeko, Pelhřimov - Soupis kulturních 

památek, výše dotace 180 000,- Kč, Městys 

Libice nad Doubravou - Komplexní úprava 

návsi v Libické Lhotce, výše dotace 

1 788 372,- Kč. 

 

Realizované projekty 

Žadatel: Město Chotěboř 

Název projektu: Rekonstrukce místní 

komunikace ul. Jiráskova Chotěboř 

Celková výše dotace: 1 800 000,- Kč 
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Ulice Na Skalce v Libici nad Doubravou 

 

Žadatel: Městys Libice nad Doubravou 

Název projektu: Stavební úpravy chodníku 

a komunikace v ulici Na Skalce v Libici nad 

Doubravou 

Celková výše dotace: 1 160 186,- Kč 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

 

Místní akční skupina 

Podhůří Ţelezných hor o. p. s. 

Maleč 48, PSČ 582 76 

Kancelář: Maleč 49, PSČ 582 76 

Tel. (+420) 732 557 647 

e-mail: info@podhurizeleznychhor.cz 

www.podhurizeleznychhor.cz 
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