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PRŮBĚH JEDNÁNÍ
Jednání začalo představením účastníků navzájem, každý z nich se představil a formuloval jednu
větu, která odpovídala na otázku: „Proč mám rád venkov?“
V další části jednání seznámila Renata Knotková velmi stručně účastníky s programy LEADER+,
LEADER ČR a Společný regionální operační program, což jsou programy, v rámci kterých je
možné čerpat v regionu finanční prostředky. Nejvíce akcentován byl program LEADER+, neboť pokud
bude Posázaví o. p. s. úspěšné ve své žádosti o dotaci, budou moct starostové, neziskové organizace
i podnikatelé již v březnu roku 2005 žádat o podporu na projekty, které tomuto opatření vyhovují.
Posázaví má možnost získat 6 mil. Kč na 3 roky.
V další části jednání byli účastníci rozděleni náhodně do 4 skupin. Byly jim rozdány připravené
papírky, na které měli napsat náměty projektů nebo zamýšlené projekty, která chtějí realizovat
v rámci obce nebo mikroregionu. Úkolem bylo na jeden papírek napsat jeden projekt a název obce
(nebo studenta). Papírky pak dávali do společného „banku“ (na stůl) uprostřed kruhu. Bylo
shromážděno cca 110 námětů. Všechny náměty pak byly shromážděny do jedné kupy. Všichni
přítomní byli rozděleni do tří skupin, které odpovídaly tématům v rámci programu LEADER+. Byly to
skupiny:
•

Informace a komunikace

•

Kultura a společenské akce

•

Životní prostředí a příroda

Projekty, které se nehodily do výše uvedených témat, byly zařazeny pod „OSTATNÍ“.
Témata z papírků pak byla vyhlašována moderátory a účastníci byli vyzváni, aby se v rámci skupin
k jednotlivým papírkům hlásili. Tzn. pokud daný projekt spadal pod téma jejich skupiny, pak se o něj
přihlásili. Cílem bylo zejména uvědomit účastníky o tom, jaké aktivity se v rámci programu Leader+
financovat dají a jaké nikoliv. Vznikly tedy 4 skupiny námětů (viz tabulky níže).
V další části jednání byli účastníci požádáni, aby si vybrali alespoň jedno téma z námětů nebo
projektů a toto téma rozpracovali tak, aby již detailnější záměr mohli ostatním účastníkům
prezentovat.
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NAVRŽENÉ PROJEKTY
Z práce ve skupinách vznikly tři projekty,
které pak mluvčí skupin prezentovali.
S trochu přivřenýma očima by se dle našeho
názoru na tyto projekty dala čerpat dotace
z programu Leader+.
I. INFORMAČNÍ TABULE PŘI VJEZDU A
VÝJEZDU Z OBCE
Tabule by měly obsahovat:
1. Nápis
2. Znak obce
3. Nějakou prioritu nebo zajímavost
v obci
4. Piktogram
5. Jednotící znak pro mikroregion
Informační tabule by sjednotily obce mikroregionu a upozorňovaly návštěvníky na zajímavosti
v obcích.
II. O ODPAD SE STARÁME SPOLEČNĚ
1. Obce by požádali o nákup společně na kontejnery na tříděný odpad.
2. Obce by společně vytvořili informační kampaň, která by místní občany upozorňovala na to,
proč je dobré třídit odpad – vyplatí se to.
III. MUZEUM BITVY U JANKOVA
Žádost o grant na muzeum události, která spojuje několik obcí z mikroregionu.

ZÁVĚR
Organizátoři akce by předně rádi poděkovali zástupcům obcí i studentům, že vůbec s uskutečněním
této aktivity souhlasili. Jednalo se o kontakt skupin lidí, kteří spolu do užšího kontaktu téměř
nepřijdou. Přes původní váhání obou skupin účastníků se ovšem výsledky dostavily. Není dle mého
názoru náhodou, že se nám „narodilo“ více jak 110 nápadů a námětů na budoucí projekty, které by
účastníci jednání rádi realizovali.
Věříme, že se některé z námětů podaří připravit k žádosti o grant a že budou úspěšné. Věříme také,
že jednání v Neustupově pomohlo starostům v hledání vhodných projektů pro program LEADER+ a
možná i vědomí, že by na některých projektech mohli se studenty spolupracovat. Věnujte, prosím,
pozornost přílohám, neboť je v nich popsáno, na jaké aktivity můžete žádat dotace. V rámci Posázaví
o. p. s. můžete své záměry také bezplatně konzultovat.
Děkuji všem účastníkům za aktivní přístup a chuť pracovat, zvláště děkuji starostovi Neustupova
panu Slunečkovi a Mgr. Zdeňku Sedláčkovi, že mi pomohli akci zorganizovat. Uvědomuji si, že
způsob práce se skupinou, jak jsme jej využili v Neustupově, není na jednáních mikroregionu příliš
obvyklým. Myslím si však, že je pro další plánování rozvoje mikroregionu podobný přístup nezbytný.
Budu ráda, když jej vezmou starostové za svůj.
Za občanské sdružení PODBLANICKEM
Bc. Renata Knotková
KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
KANCELÁŘ: Jana Masaryka 298, Vlašim 258 01 (zadní vchod do budov s prodejnou obuvi SCHILLER),
každé
úterý
od
9:00
do
17:00
(jiné
dny
dle
telefonické
dohody).
E-mail:
sdruzeni@podblanickem.net, GSM: +420 604 540 583 (Knotková, R.).
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NÁVRHY PROJEKTŮ STAROSTŮ MIKROREGIONU DŽBÁNY
Pozn.: Zařazení do programů bylo provedeno jen na základě uvážení sl. Bc. Renaty Knotkové. Detailnější
rozbor je možné poskytnou na základě osobních konzultací.
PROJEKTY OBECNĚ BEZ ROZDĚLENÍ DLE TÉMATICKÝCH SKUPIN
OBEC

TYP PROJEKTU

ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

Ratměřice

Zajištění možností pro tělovýchovu v obci (mechanizace
pro fotbalové hřiště - trávník se sekačkou, dovybavení a
rozšíření hřiště, zábradlí a oplocení)

Neveklov

Rekonstrukce hřiště

Jankov

Zřízení dětského hřiště

Středočeský kraj - grant pro
sport, mládeže a tělovýchovu
Středočeský kraj - grant pro
sport, mládež a tělovýchovu,
POV
Středočeský kraj - grant pro
sport, mládež a tělovýchovu,
POV

Neustupov

Vybavit sportovní dětské hřiště - houpačky, prolézačky

Středočeský kraj - grant pro
sport, mládež a tělovýchovu

Autor neznámý

Renovace poutních míst a objektů

Společný regionální operační
program

Votice

Dětská hřiště

Program obnovy venkova,
Středočeský kraj

Ratměřice

Oprava místních komunikací a zimní údržba - velké
náklady.

Program obnovy venkova

Miřetice

Opravy místních komunikací

Program obnovy venkova

Nové dětské hřiště

Program obnovy venkova

Neustupov

Úprava veřejných prostranství

Program obnovy venkova

Vrchotovy Janovice

Oprava fasády budovy OÚ

Program obnovy venkova

Vrchotovy Janovice

Úprava veřejné plochy a dětský sportovní areál

Program obnovy venkova

Votice

Obnova dětských hřišť a ploch

POV, Středočeský kraj

Neustupov

Rekonstrukce veřejného osvětlení

POV

Neustupov

Oprava místních komunikací v obci

POV

Ratměřice

Dokončení veřejného osvětlení

POV

Votice

Rozšíření osvětlení místních částí

POV

Jankov

Restaurování některých objektů (kaplička)

Prčice

Prodloužení sjezdovky

POV
Opatření 4.2. SROP infrastruktura cestovního
ruchu

Vojkov

Likvidace splaškových vod

MŽP

Ratměřice

Údržba - vyčištění a oplocení požární nádrže uprostřed
obce

LEADER ČR přes Posázaví o.
p. s.

Vojkov

Opravy a odbahnění malých vodních nádrží a rybníků

LEADER ČR (uvnitř obce),
MŽP, AOPK ČR

Podblanickem o. s.

Projektová dokumentace na využití ubytovacích kapacit
na Buchově

LEADER +

Votice

Rekonstrukce školy

? SROP - možná, záleží na
účelu využití

Zvěstov

Rekonstrukce domů bývalého Zlatodolu Roudný, kterou ? Možná SROP - 4.2. Pokud
jsou majetkem obce, jejich výstavba spadá do konce 19. bude využíváno pro účely
turistiky
stol.a dosud nebyla provedena jejich generální údržba.
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OBEC

TYP PROJEKTU

ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

Zvěstov

Celková oprava radnice včetně vybudování bytových
jednotek, zejména výměna střešní krytiny a pod ní celá
vazba.

? Možná MMR

Jankov

Výstavba bytů

Autor neznámý

Rekonstrukce sokolovny z 19. Století

? MMR
? Dle typu aktivit v
sokolovně - možný i
Společný regionální operační
program

Mikroregion Džbány

Realizace D3

?

Vlašim

Dobudování zimního stadionu ve Vlašimi

?

Vrchotovy Janovice

Parkoviště u zdravotního střediska

?

Bezbariérové vstupy, chodníky a obchody

?

Votice

Kruhový objezd místo křižovatky

?

Votice

Revitalizace Sídliště I.

?

Týnec nad Sázavou

Zlepšení obchodní sítě

?

Autor neznámý

Likvidace starých skládek

?

Autor neznámý

Zlepšení stavu silnic a chodníků

?

Vojkov

Vyřešení majetkových vztahů k pozemkům zastavěným v
minulosti místními komunikacemi.
?

Zvěstov

Přeměna církevního hřbitova ve Slapánově na důstojné
místo odpočinku pro zesnulé, neboť tento je od roku
1962 nefunkční (bylo by též dobré povolit odkácení
okolních vzrostlých stromů)

?

Jankov

Oplocení fotbalového hřiště

?

Jankov

Vybudování stavebních parce

?

Jankov

Sjezdovka na školní zahradě

?

Načeradec

Oprava a údržba zimního stadionu

?

Zvěstov

Asfaltizace místních komunikací

?

Načeradec

Oprava mateřské školy

?

Miřetice

Stavba chodníku

?

Načeradec

Oprava vozovky

?

Načeradec

Oprava výtahu ve škole pro děti, které mají problémy

?

Bohata, Tomáš

Stavba centrální biokotelny

MŽP, SFŽP

Neveklov

Rekonstrukce synagogy

?

Autor neznámý

Revitalizace okolí rybníku znečištěného ropou a skládkou
po sovětské armádě
AOPK

Autor neznámý

Protierozní pásy v polích s vyšším sklonem

SFŽP, MŽP, AOPK

Autor neznámý

Obnova bývalých rozoraných cest u Buchova a výsadba
álejí

AOPK

Autor neznámý

Výsadba alejí podél polních cest

AOPK

Načeradec

Správnost dopravního značení

?

Miřetice

Oprava místního koupaliště

?

Votice

Dokončení rekonstrukce náměstí - spodní část

?
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NÁVRHY PROJEKTŮ
PROGRAM LEADER+
Pozn.: Zařazení podle tématických skupin bylo rozděleno dle uvážení facilitátorů v
komunikaci se skupinou.
INFORMACE A KOMUNIKACE
OBEC/ÚČASTNÍK

PROJEKT

Načeradec

Zřízení větší knihovny a možnosti na výběr knih

Vrchotovy Janovice

Informační tabule - zámek

Matoušek, Václav

Překlad švédské knihy o Bitvě u Jankova do češtiny

Matoušek, Václav

Překlad popisu Bitvy u Jankova v díle Theatrom Europeum (ze
staroněmčiny do češtiny)

Matoušek, Václav

Nákup kopií map stabilního katastru (polovina 19. stol.) z
prostoru Bitvy u Jankova

Matoušek, Václav

Letecké snímky prostoru Bitvy u Jankova (současný stav +
stav 1. republiky)

Matoušek, Václav

3D model prostoru Bitvy u Jankova

Linda Klvaňová
(777 803 623)

Hledám statek na venkově s pozemkem pro zemědělskou
činnost ("ekostatek").

Linda Klvaňová
(777 803 623)

Hledám obec s knihovnou, o kterou se nikdo nestará, abych se
o ní starala a rozvíjela tím život v obci.

Jankov

Uvítací tabule na začátku obce a infopanel u památníku

Autor neznámý

Nákup knižních titulů do obecní knihovny

Autor neznámý

Centrum kopírování a kancelářské techniky
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NÁVRHY PROJEKTŮ MIKROREGIONU DŽBÁNY
PROGRAM LEADER+
Pozn.: Zařazení podle tématických skupin bylo rozděleno dle uvážení facilitátorů v komunikaci se skupinou.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KRAJINA
OBEC

PROJEKT

Ratměřice

Obnova zeleně v okrajových částech obce (obnova staré cesty k Habrovce) a
zeleně kolem místních komunikací.

Vedral, Ondřej

Kontejnery na tříděný odpad - nákup

Vedral, Ondřej

Využívání alternativních zdrojů energie pro výrobu tepla a elektřiny (př.
větrná elektřina, sluneční kolektory) nebo podpora nákupu desek pro ohřev
vody a střechy - informační kampaň

Neveklov

Rozhledna

Mezivrata

Rozhledna

Jankov

Naučná stezky k Bitvě u Jankova

Jankov

Vybudovat altánek u vodojemu

Autor neznámý

Vysázení zeleně

Autor neznámý

Projekt, který by donutil občany třídit odpad

Autor neznámý

Zavedení naučných stezek a cyklostezek

Autor neznámý

Turistická trasa v okolí Želivky

Jankov

Památník bitvy a parková úprava + parkoviště

Autor neznámý

Semináře s venkovskou tématikou

Autor neznámý

Naučná sezka Po stopách Bitvy u Jankova

Autor neznámý

Hyppostezky

Autor neznámý

Stezky pro běžkaře v regionu Posázaví

Autor neznámý

Řešení biodpadu v směsném odpadu

Autor neznámý

Obnova starých cest - údržba značení
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NÁVRHY PROJEKTŮ MIKROREGIONU DŽBÁNY
PROGRAM LEADER+
Pozn.: Zařazení podle tématických skupin bylo rozděleno dle uvážení
facilitátorů v komunikaci se skupinou.
OBEC

PROJEKT

Bohata, Tomáš

Rekonstrukce kulturních zařízení

Bohata, Tomáš

Série kulturních festivalů po regionu

Jankov

Více kulturních akcí

Jankov

Stoly, židle do sálu - nákup

Jankov

Muzeum v obci

Miřetice

Zakoupení vybavení na dětské hřiště (houpačky,
prolézačky)

Načeradec

Využití budovy (účelně) na náměstí, v které nic
není

Neveklov

Uspořádání adventních koncertů před Vánoci

Neveklov

Uspořádání dlouhodobé výstavy

Prčice

Festival - Prčické babí léto

Sedlec - Prčice

Výstavní galerie (a kryté hřiště pro petang)

Votice

Svatováclavské slavnosti

Votice

Pořádání kulturních akcí

Zapletal, Petr

800 let Postupic

Autor neznámý

Uspořádání Vánoc na návsi (stánky s lidovými
řemesly, muzikanci, atp.)

Autor neznámý

Nemáme peníze na fungování kina

Autor neznámý

Renovace budovy bývalé pošty a bývalé továrny
na kameninu - vznik kulturního domu

Autor neznámý

Obnova každoročního pochodu Po stopách Bitvy u
Jankova

Autor neznámý

Obnova tradic na venkově

Autor neznámý

Rozvoj tradičních trhů a tradičních jarmarků +
oslav

Autor neznámý

Elektronický pohon do kaple na návsi - bude
zvonit 2krát denně - poledne a večer.

Autor neznámý

Uspořádání oslavy 770 let od 1. písemné zmínky
o obci.
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PŘÍLOHY
ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSÁZAVÍ
Místní akční skupina Posázaví o. p. s. byla založena v roce 2004 na základě dlouhodobé spolupráce
místních obcí, mikroregionů, podnikatelů a neziskových organizací. V současné době je hlavním cílem
skupiny zlepšení kvality života obyvatel v regionu a rozvoj cestovního ruchu. Posázaví o. p. s. je
zastřešující organizací, jejímž cílem je zejména přinést do regionu dostatek finančních prostředků k
dosažení výše uvedených cílů. V rámci Evropské unie se mohou místní akční skupiny ucházet o
finanční prostředky z nejrůznějších zdrojů, které jsou samotným obcí, sdružením obcí, městům,
neziskovým organizacím nebo podnikatelům samostatně nedostupné.
Organizační strukturu místní akční skupiny tvoří tyto orgány:
1. Ředitel společnosti – Václav Pošmurný
2. Organizační manažer – Bohuslava Zemanová
3. Správní rada
4. Dozorčí rada
3. Programový výbor, tj. skupina všech pověřených zástupců organizací, které mají podepsanou
rámcovou partnerskou smlouvu s Posázavím o. p. s.. Programový výbor se schází zhruba jednou za
dva měsíce dle potřeby.
4. Plénum místní akční skupiny, tj. skupina statutárních orgánů partnerských organizací.
5. Výkonný a monitorovací výbor, tj. skupina zatím dobrovolníků, kteří rozpracovávají strategii
regionu Posázaví, tvoří opatření a monitorují realizované projekty. Členové tohoto výboru jsou
hybnou silou změn a rozvoje místní akční skupiny
6. Výběrová komise – je sestavena při výběru žádostí z programu Leader ČR a Leader+ dle předem
daného klíče, aby bylo dodržena podmínka 50 % veřejný sektor, 50 % soukromý sektor.

ČLENOVÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
VEŘEJNÝ SEKTOR

KOMERČNÍ SEKTOR

Město Benešov

Česká spořitelna, a.s.

Město Týnec nad Sázavou

SPORTHOTEL V Hájku

Obec Čerčany

BISPORT,spol. s r.o.

Mikroregion Podblanicko, svazek obcí

Hotel a Pizzerie Nad Řekou

Mikroregion Džbány, svazek obcí

Zámek Jemniště

CHOPOS, svazek obcí

EMKA, spol. s r.o.

Blaník, svazek obcí

Červená Kumpanie

Mikroregion Želivka, svazek obcí

Český Dvůr, s. r. o.

NEZISKOVÝ SEKTOR

Úřad práce v Benešově

Posázaví o.p.s.
Posázavský Pacifik, občanské sdružení

Počet obyvatel: 65 846

PODBLANICKEM, občanské sdružení

Rozloha území: 93 880 ha

ČSOP Vlašim
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LEADER ČR
Převážně investiční aktivity, financování ze státního rozpočetu
V létě letošního roku uspěla Posázaví o. p. s. v soutěži s ostatními místními akčními skupinami jako
první nejlepší a získala dotaci 5 mil. Kč na realizaci své strategie v rámci programu Ministerstva
zemědělství s názvem Leader ČR. Tento program čerpá prostředky ze státního rozpočtu. Místní akční
skupina vyhlásila v červnu soutěž v rámci 4 oblastí, které vybrala dle kritérií Ministerstva zemědělství
jako nejdůležitější. Nutno podotknout, že program Leader ČR je zaměřen především na investiční
projekty, podnikatele v zemědělství a jedná se o větší akce v řádech statisíců korun.
Dotační tituly v rámci programu Leader ČR pro rok 2004 v Posázaví:
1. INFOCENTRA
Tato část má podporovat projekty zaměřené na novou výstavbu nebo stavební obnovu veřejné
budovy a její využití jako informačního kulturního turistického centra. V rámci tohoto titulu lze také
nakoupit zařízení, technologie, počítače a software jako vybavení infocentra.
2. PODNIKATELÉ
Tato část strategie chce podpořit investice do drobných podnikatelských subjektů se zaměřením na
zemědělství s ohledem na zkvalitnění nebo rozšíření jejich činností. Podporovat se mají nově
vznikající podnikatelské subjekty. Investice zahrnují novou výstavbu a stavební obnovu
(rekonstrukce, dostavba, modernizace) objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a života
obyvatelstva včetně přípojky elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynu k výše uvedeným budovám,
statické zajištění budovy vhodné pro různé využití. Dále bude z tohoto opatření financována obnova
a budování nových vhodných ploch a prostorů pro nové podnikatelské činnosti (např. pekárny,
moštárny, kompostárny, palírny, udírny, obchody, restaurace, kuchyně, ubytování) Je možno
realizovat nákup nových strojů. Podporována je také agroturistika.
3. CESTOVNÍ RUCH
Opatření se zaměřuje na návrat k původnímu venkovskému vzhledu obcí. Prioritou je vybudování a
obnova veřejných prostranství (návsí) včetně přilehlých komunikací a také obnova venkovské
zástavby k těmto veřejným prostranstvím přilehlých.
4. KULTURA
Toto opatření je zaměřeno na nákup vybavení pro potřeby pořádání kulturních a společenských akcí
a opravy společenských, kulturních a vzdělávacích center.
V prvním kole výzvy k programu Leader ČR v rámci regionu Posázaví nakonec uspěly z osmi projektů
tyto:
a)

Vodní nádrž Židák – stavební úpravy a odbahnění, žadatel: Obec Chotýšany;

b)

Kotelna – místo pro setkávání přírodu a kulturu ve Voticích, žadatel: Ochrana fauny Votice;

c)

Zámek Jemniště – oprava střech, fasád a obnova oplocení, žadatel: Jiří Sternberk;

d)

Zahrada s parkovou úpravou u Obecního úřadu v Čerčanech a dosadba javorů, žadatel: Obec
Čerčany;

e)

Informační centrum v Louňovicích pod Blaníkem – vybudování a vybavení, žadatel: TJ SOKOL
Louňovice;

Další projekty byly také řádně připraveny, ale bohužel se na ně nedostaly finanční prostředky. Byly
to tyto projekty:
e)

Mobilní pódium pro zkvalitnění kulturního a společenského života, žadatel: Město Vlašim;

f)

Venkovská divadelní scéna Posázaví, žadatel: o. s. Habaděj;

g)

Vybudování informačního centra ve Voticích, žadatel: Město Votice.

V rámci ČR bylo vybráno v květnu 14 místních akčních skupin k podpoře 5 mil. Kč na rok 2004.
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LEADER+
Drobnější aktivity v řádech maximálně statisíců Kč, financování dle Evropské unie
1. Projektová dokumentace
Cílem této oblasti je podpora zvýšení absorpční kapacity regionu Posázaví z hlediska zvýšení počtů
zpracované projektové dokumentace. Podporováno bude zpracování dokumentace na projekty, které
jsou v souladu se Strategií rozvoje regionu Posázaví.
Oblasti podporované v rámci Fiše:
•

Zpracování stavební projektové dokumentace pro projekty realizovatelné v Operačních
programech.

•

Zpracování stavební projektové dokumentace pro projekty realizovatelné z programu LEADER ČR.

•

Zpracování stavební projektové dokumentace pro projekty realizovatelné z Fondu rozvoje
cestovního ruchu - MMR ČR.

•

Zpracování stavební projektové dokumentace pro projekty realizovatelné z Programu obnovy
venkova ČR.

•

Zpracování stavební projektové dokumentace pro projekty realizovatelné z grantů vyhlášených
Středočeským krajem.

•

Zpracování architektonické studie řešící návrat venkovského vzhledu veřejnému prostranství.

•

Zpracování projektové dokumentace řešící průchodnost krajiny.

•

Zpracování ekonomických studií k projektům podporovaným touto fiší.

2. Životní prostředí a krajina
Cílem této části je podpora ochrany přírody a krajiny, zatraktivnění a využití regionu s ohledem na
životní prostředí, zabezpečení prostupnosti krajiny, vzdělávání a práce s dětmi a mladými lidmi s
ohledem na všechny aspekty ochrany přírody a krajiny, nové systémy plánování a projektování v
krajině, propagace výsledků.
Oblasti podporované v rámci Fiše:
•

Přednášky a semináře k rozvoji venkova a ochraně životního prostředí a krajiny

•

Budování naučných stezek

•

Výkup pozemků a péče o pozemky významné z hlediska ochrany přírody a prostupnosti krajiny

3. Kultura a společenské akce
Cílem této části je podpořit malé a středně velké kulturní a společenské akce, které budou moci být
zařazeny do kulturního kalendáře regionu Posázaví se zvláštním zřetelem na opakovatelnost v rámci
každoročních cyklů. V rámci fiše budou podpořeny také vyjímečné kulturní akce zaměřené na oslavy
založení obcí a měst. Podpořeny mohou být také knižní publikace mapující historii či současnost v
regionu.
Oblasti podporované v rámci Fiše:
•

Oslavy významných jubileí obcí a místních historických událostí

•

Pořádání kulturních akcí, festivalů a slavností menšího rozsahu

•

Vydávání regionálních publikací

4. Informace a komunikace
Cílem fiše je prohloubení a zkvalitnění aktivit přispívajících k šíření informací - podpora činnosti
informačních center, podpora seminářů a vzdělávacích akcí a propojování jednotlivých informačních
zdrojů do jednotné databáze. Základním principem činnosti v regionu Posázaví je informovanost,
spolupráce a partnerství.
Oblasti podporované v rámci Fiše:
•

Realizace projektu podporujícího zvýšení zájmu mladých lidí o venkov

•

Provoz informačních center

•

Vybavení informačních center drobným majetkem dle účetní specifikace

•

Propojení informačních kanálů v regionu

•

Pořádání kurzů a seminářů podporujících zvýšení kvality života v regionu
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