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KVĚTEN/2013
Občanské sdružení Otevřené zahrady Jičínska (OZJ) usiluje o rozvoj svého zájmového území pomocí dotací z Programu rozvoje venkova (PRV) – osa IV
LEADER (2007 - 2013).

Informace z členské schůze MAS
Dne 21. 5. 2013 se konala ve Veliši členská schůze MAS, na níž byla přestavena činnost MAS (projekty spolupráce,
podpořené akce v r. 2012, stav přípravy strategie rozvoje území pro období 2014 – 2020) a dále zpráva auditora,
týkající se účetnictví MAS za rok 2012. Novým členem MAS se na základě jednomyslného přijetí stala Obec Tuř.
Významným bodem jednání byla volba do orgánů MAS: Rada sdružení byla rozšířena z původních 3 na 5 členů.
Novými členy Rady sdružení jsou Mgr. Kamila Kabelková a Bc. Vojtěch Drahoňovský. Pan Mgr. Jan Jiterský rezignoval na post předsedy. Novým předsedou byl zvolen pan Jiří Drška, který vzápětí rezignoval na post předsedy Výběrové komise. Novým členem výběrové komise se stal pan Mgr. J. Jiterský.
Na členské schůzi byla schválena změna výše členského příspěvku pro podnikatele v této výši: fyzické osoby podnikající 200 Kč.
Závěrečnou zprávu sdružení za rok 2012 naleznete na: http://www.otevrenezahrady.cz/zaverecne-zpravy/





Dotace
Nadace Židovské obce v Praze: Obnova a oprava židovských movitých i nemovitých památek – do 30. 6. 2013,
více na: http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/obnova-a-ochrana-zidovskych-movitychi-nemovit/522/
Nadace Via: Místo, kde žijeme (obnova veřejných prostranství včetně památek) – do 2. 7. 2013, více na:
http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/misto-kde-zijeme/510/
Nadace ČEZ: Podpora regionů pro rok 2013 (podpora veřejně prospěšných projektů týkajících se mládeže,
zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí) – 30. 9.
2013, více na: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje
18. května 2013 podepsali předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady
církví Joel Ruml, předseda Národní sítě Místních akčních
skupin ČR František Winter, předseda Spolku pro obnovu
venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Juřenčáková v Arcibiskupském
paláci na Hradčanském náměstí v Praze memorandum
„Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje“. Jeho cílem je zajistit na venkově rozvoj různých rozvojových činností a místní participace na realizaci úspěšných
partnerských projektů. Memorandum také upozorňuje na
důležitost obnovy kulturních památek jako obrazu historických souvislostí v regionu.

Soutěž Era starosta roku
Nadace Via a Era vyhlásily již pátý ročník soutěže
Era Starosta roku. Až do 12. července 2013 jsou
přijímány nominace. Své starosty a starostky
mohou přihlašovat obyvatelé, zastupitelé nebo
rekreanti z obcí do 2000 obyvatel.
Mediálním partnerem je regionální Deník.
Více informací o soutěži, včetně textu vyhlášení a
formuláře nominace, najdete na webu Nadace
VIA: www.nadacevia.cz/starostaroku
Se svými dotazy se můžete obracet i přímo na
Renátu Vondrákovou, projektovou manažerku
nadace Via: tel. 233 113 370 | fax 233 113 380 |
mobil 732 389 770

Více informací o činnosti o.s. Otevřené zahrady Jičínska a veškeré formuláře a pravidla naleznete na
www.otevrenezahrady.cz
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