Hlavní činnosti MAS

MAS Říčansko

Obecně prospěšné služby MAS, jejímž cílem
je rozvoj regionu a to zejména:



MAS Říčansko je nyní grantově
operační a poradenská společnost.
Vyhlašujeme a administrujeme



dotace z Programu rozvoje venkova



osy IV.Leader.



Další činnost MAS:
● Konzultace, zpracování a řízení



projektů (dotací ČR i EU, grantů
nadací) .
● Specializované semináře a školení.



● Zpracování propagačních a



odborných materiálů, mediální
zastoupení.



● Podpora místních výrobců a
regionálního cestovního ruchu.



Ustavení MAS Říčansko o.p.s
Administrativní činnosti MAS Říčansko spojené s příjmem,
výběrem a kontrolou projektů pro iniciativu Společenství
LEADER+ a další vyhlášené výzvy jiných dotačních programů
Realizace metody LEADER a programu EAFRD na území
regionu.
Koordinace projektů a produktů za účelem rozvoje regionu a
podpora místní spolupráce - obcí a měst, neziskových organizací,
podnikatelů a soukromých osob.
Rozvoj a propagace regionu Říčanska, jeho kulturního a
přírodního dědictví, turistického a podnikatelského potenciálu,
místních služeb a produktů, sportu, rozvoj infrastruktury.
Spolupráce s nadacemi, občanskými sdruženími, podnikateli a
jinými organizacemi za účelem podpory všestranného rozvoje
regionu Říčanska.
Spolupráce s národními či mezinárodními orgány, institucemi a
spolky za účelem rozvoje regionu Říčanska.
Poradenské služby v oblasti dotační, v oblasti projektového řízení
a dále tvorby i realizace strategických plánů pro rozvoj všech
hospodářských sektorů.
Podpora rozvoje lidských zdrojů regionu – příprava a tisk
informačních a metodických materiálů, vzdělávání a informační
servis, podpora zaměstnanosti.
Součinnost s národními i zahraničními subjekty majícími vztah k
regionu či k metodě LEADER.

Generální zpráva
2006 – 2012
Co je MAS
společenstvím občanů, neziskových
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organizací, soukromé podnikatelské
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sféry a veřejné správy (obcí, svazků
obcí a institucí veřejného moci),

.
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venkova, zemědělství a získávání
finanční podpory z EU
a z národních programů, pro svůj
region, metodou LEADER.
Z principu je neziskovou organizací
nezávislou na politickém

je zlepšování kvality života a
životního prostředí ve venkovských
oblastech. Jedním z nástrojů je také
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které spolupracuje na rozvoji

rozhodování. Základním cílem MAS
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MAS Říčansko o.p.s.

Místní akční skupina (MAS) je

aktivní získávání a rozdělování
dotačních prostředků. MAS se
aktivně zapojuje do dění v regionu
různými akcemi, buď jako pořadatel
a organizátor , nebo jako partner.
Cílovou skupinu představuje široká
veřejnost z řad obcí, neziskového
sektoru, podnikatelské a soukromé
sféry bez věkového omezení.

O MAS ŘÍČANSKO
Společnost jsem založil s jedním
Milníky MAS Říčansko o.p.s.:
jasným záměrem. Jako evropský
teoretik jsem se s novým působištěm
 Podpis zakladatelské smlouvy dne
v Říčanech rozhodl stát evropským
23. 8. 2006
praktikem. Práce jsem se nebál, ale
 Registrace u Městského soudu v
strachů jsem při tom dobrodružství
Praze 12. 9. 2006
zažil mnoho. Svoje křesťanství jsem
 Pořízení strategie LEADER
chápal jako službu lidem, v tomto
v průběhu roku 2007,
případě nejen kázání, ale ukazování
profinancování (588 506,- Kč)
jak by věci mohly jít a jak se to dělá,
z Evropských zdrojů a státního
aby šly.
rozpočtu ČR cestou SZIF na jaře
roku 2008. Celkové náklady
Daniel Kvasnička, 1.1.2007
627 168,50 Kč.
Pořízení Strategie bylo
zpracováváno komunitním
VĚCI OPRAVDU JDOU!
způsobem za široké účasti občanů
regionu Říčansko.
 Do roku 2012 MAS

Zahájena spolupráce s časopisem
podpořila Říčansko částkou
ZÁPRAŽÍ
38.728.607,-Kč
 V roce 2008 podpořena z PRV,
v září 2008 vyhlásila první výzvu
 celkem podpořila
pro žadatele!
71 projektů
 MAS vstoupila v roce 2008 do
Národní sítě MAS v ČR.
 samostatně získala
 2011 změna statutu a rozšíření
pro rozvoj regionu dalších
služeb MAS

V roce 2012 zavedla regionální
6.500.000,- Kč
značku „Zápraží – originální
produkt“
 MAS spojuje aktivních

51 partnerů

SPOLUPRÁCE

ZÁPRAŽÍ

FOKUS
Do budoucnosti

Aktivity MAS Říčansko
Jak šel čas…

měsíčník regionu Za Prahou

Bude osm
operačních
programů pro
roky 2014-2020

Říčanský kurýr
měsíčník města Říčany

Místní

Ricansko.info

Aktivní i Aktivující

Server o Říčansku

= MAS Říčansko

JSME
PARTNERY

Národní síť
MAS ČR
Krajská síť
MAS
Celostátní síť
pro venkov
Ekumenická
rada církví ČR
Česká
zemědělská
univerzita
Ladův kraj
Asociace
regionálního
značení v ČR

cesta do Finska
Organizace Festivalu řemesel
s Finskou a Litevskou účastí

2013
MAS musí
vytvořit novou
INTEGROV.
STRATEGII
ROZVOJE
ÚZEMÍ (isrú)

pomoc s přípravou materiálu
do vlády ČR – nedostatečná
kapacita škol

2014
MAS se musí
samofinancovat

dohoda o koučování nově
vznikající MAS
Dolnobřežansko

2015
První možné
čerpání dotací

akce v rozsahu r.2011

2020
Udržitelnost a
kontrola projektů
z let 2007-2013
bude probíhat
až do roku 2020!

Seskupení spolků, firem a obcí

2006

2009

soutěž v dětské kresbě

3 výzvy Leader

cyklus seminářů pro SROP

pět pracovních tematických
diskuzí k aktualizaci
Strategického plánu Leader

výstava evropského humoru
a semináře k Evropské unii

2007
kulaté stoly a semináře
k přípravě Strategického
plánu Leader
regionální průzkum
s agenturou STEM
4 oborové skupiny – obce,
volnočasové organizace,
kultura, zemědělství

zmapování brownfields
v regionu
spoluorganizace veletrhu
neziskových organizací v
Říčanech
národním koordinátorem
Modlitby za domov
ustavující setkání
pracovní skupiny ředitelů
ZŠ

v rodině MAS je 37 obcí

projekt spolupráce „Cesty,
které nás spojují“

2008

přistoupila nová obec –
Průhonice (celkem 38.obec)

1 výzva Leader
3 informační semináře pro
veřejnost k Výzvě 1/2008

dotazníkové šetření
v regionu s ag.STEM

2010
3 výzvy Leader

2 školení výběrové komise
propagace regionu – Země
živitelka a veletrh neziskovek

aktualizace Strategického
plánu Leader

Poznej svoji MASku

2010

2011

2012

kontaktním místem programu
Zelená úsporám

2 výzvy Leader

2 výzvy Leader

Modlitba za domov
národním koordinátorem
+ organizátor konference
projekt spolupráce
„Za poklady venkova“

Realizace 2. ročníku
konference na Arcibiskupství

4 snídaně starostů regionu
3 setkání ředitelů škol
2 setkání podnikatelů

zavedení regionální značky
Zápraží – originální produkt

národním koordinátorem
spolupráce s Ekumenickou
radou církví
projekt spolupráce „Vycházky
po staronových cestách“
nové propagační materiály o
všech obcích, bannery a
pohlednice
akce:
(partner P)
 Čistý Ladův kraj – (P)
 Poznej svou MASku
 Den bez tabáku (P)
 Mnichovické kramaření (P)
 Země živitelka (P)
 Indiánské loučení s létem
(P)
 Veletrh NNO (P)
 Modlitba za domov
 Mikuláš – čertovský rej (P)
 Adventní neděle (P)
 4 Diskuzní skupiny

akce shodné jako v r.2010
vydány pracovní materiály
k projektu Vycházky …

projekt spolupráce
„Metoda Leader – budoucnost
venkova“

certifikace 8 výrobců
Výzva pro ubytovací a
stravovací služby
propagační mater. značky:
banner, klíčenky, placky,
visačky, leták, razítko

komunitní plánování –
příprava na nové období

Značka „Zápraží – originální produkt“
Kraj pohádkového venkova i zachovalé přírody

Hlavním cílem regionálního značení je

jihovýchodně za Prahou. Ráj koní, dobrého

zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé

piva a tradiční gastronomie překvapí

např. svou zachovalou přírodou, zdravým

bohatstvím přírodních krás i lidových

prostředím, lidovými tradicemi,

řemesel a zvyků. Rodný kraj

nebo i "nové" či zapomenuté) a

Josefa Lady, kraj malebných

upozornit na zajímavé produkty, které

vesniček, rybníků a říček,

zde vznikají. Do systému regionálních

kraj polních remízků i svěžích

značek se od roku 2004 zapojilo již 22 regionů

Voděradských bučin.

z ČR. V každém z nich vznikla regionální

To je Zápraží, plné pohody a vůně domova.

značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich
kvality a šetrnosti k přírodě.

