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místní akèní skupina
- MAS vznikala v letech 2003 - 2004
- Mikroregion Konstantinolázeòsko,
Støíbrský region, mìsto Planá
a obec Hnìvnice
- snaží se o maximální zapojení
místních subjektù (podnikatelù,
neziskových organizací a obcí)
- rozvojová strategie zamìøena na
efektivní využívání pøírodních
a kulturních zdrojù regionu
- MAS byla úspìšná v programech
Leader ÈR 2004, Leader+ 2005-6
a Leader ÈR 2006

Mladé nápady
pro Èeský Západ
- program podpoøen Ministerstvem
pro místní rozvoj v rámci "POV"
- projekt do POV pøedložil za území
celé MAS dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Konstantinolázeòsko
- na základì pøedem definovaných
oblastí a priorit byl sestaven
integrovaný projekt
- Akce by mìly vycházet z nápadù
nebo potøeb dìtí a mládeže
v regionu Èeský Západ

zkušenosti s mládeží
- stavby a plánování høiš
- péèe o památky v krajinì a kostely
- Koøenská ovocná alej
- mezinárodní workcampy
- kulturní akce (Slavnosti jablek,
festivaly)

cíle programu
- zapojení dìtí a mládeže
do obnovy a rozvoje regionu
- vytváøení pozitivního vztahu
mladých obyvatel k jejich okolí
jako pøedpokladu pro trvale
udržitelný rozvoj obce/regionu
- dùraz na dlouhodobou péèi
o dìti a mládež
- zapojení dalších místních aktérù:
obcí, spolkù i podnikatelù
hlavní cílová skupina
- místní dìti a mládež
sekundární cílová skupina
- mladí návštìvníci regionu

podporované aktivity
- ucelené projekty nebo akce
v tìchto oblastech:
- Historické a pøírodní dìdictví
- Vzdìlávání a péèe o mládež
- Høištì a aktivní život
- nebylo podporováno:
- bìžná opakující se èinnost
bez "pøidané hodnoty" - napø.
personál pro èinnost kroužkù
- aktivity bez zøejmého pøínosu
pro dìti a mládež
- aktivity s okrajovým pøínosem
pro dìti a mládež

zapojení dìtí
a mládeže
- pøíprava projektových zámìrù
- veøejná prezentace zámìrù
- úèast na výbìru a rozhodování
- úèast na realizaci akcí

výbìr a realizace Akcí
- pøedložení projektového zámìru
- veøejná prezentace
- Regionální fórum mladých
- rozhodnutí Výbìrové komise
- podpoøeno celkem 32 Akcí
- doplnìní projektových žádostí
- zahájení realizace Akcí
- podpisy Dohod o spolupráci
- šest termínù k proplacení
nákladù Akce
- realizace Akce do 30. 11. 2006

hodnotící kritéria výbìru projektù
1) Soulad s projektovou fiší a s Programem obnovy venkova
0-5
2) Návaznost, rozvoj a udržitelnost, potøebnost realizace Akce
0-5
3) Pøipravenost k realizaci, odpovídající harmonogram a úèelnost
nákladù, finanèní zabezpeèenost
0-5
4) Zapojení místních dìtí a mládeže do pøípravy a realizace Akce,
pøínos Akce pro místní dìti a mládež
0 - 10
5) Akce podporuje vytváøení dlouhodobého pozitivního vztahu
dìtí a mládeže k regionu Èeský Západ
0-5
6) Akce podporuje trvalou péèi o dìti a mládež v regionu
0-5
7) Akce využívá principù místního partnerství
0-3
8) Využití mezinárodní spolupráce
0-3
9) Péèe o místní kulturní a pøírodní památky
0-5
10) Rozvoj volnoèasových aktivit
0-3
11) Inovativnost a dobrá praxe
0-5
12) Vytvoøení nových pracovních míst
0-3
13) Podnikatelský projekt (ano = 3, ne = 0)
0/3
CELKEM
0 - 60

pøíklady podpoøených projektù
V novém do školního roku / ZŠ a MŠ Svojšín
Vybavení uèebny venkovské malotøídky dle pøání dìtí, které se podílely
i na výbìru dodavatele.
Informaèní støedisko ve škole / ZŠ Èernošín
Vytvoøení knihovny a multimediálního pracovištì ve škole, které budou
provozovat sami žáci pro žáky.
Zahrada skøítka Radovana / MŠ Kostelec
Rekonstrukce zahrady mateøské školky, kdy se dìti podílely na plánování
úprav, jejich rodièe pak na realizaci. Dìti si samy zvolili také patrona
a logo zahrady.
Boulder pro volné lezení / ZŠ Kladruby
Dostavìní horolezecké stìny v tìlocviènì základní školy, která slouží
nejen v hodinách tìlocviku a poté kroužkùm, ale na pøání i mimo
vyuèovací dobu pro místní mládež. Podoba stìny byla navržena žáky,
z místního horolezeckého kroužku.
Skatepark / Obec Bezdružice
Dle návrhu místní mládeže byla navržena podoba skateparkového høištì,
ve spolupráci s obcí bylo nalezeno místo pro stavbu a poté ještì s odborníky zahájena stavba.

Školní arboretum / Obec Svojšín
Dìti z místní mateøské školy navrhly pod vedením zahradního architekta
podobu arboreta na zahradì školky. Poté se budou podílet i na jeho
výsadbì a údržbì.
Oživení kostela sv. Prokopa v Lestkovì / Øímskokatol. farnost Planá
Na podnìt místní mládeže byly zahájeny práce na opravì støechy kostela
a vybudování minimuzea historie obce a kostela. Kostel nemá støechu
a je postupnì zachraòován ve spolupráci obce, sdružení Pomozme si sami
a místních obyvatel.
Sucho pro zvony / o.s. Domaslav
Obèanské sdružení Domaslav se dlouhodobì stará o údržbu a obnovu
kostela v Domaslavi, na sousední faøe poøádá pravidelné kulturní aktivity.
Souèástí projektu je oprava støešního pláštì a uspoøádání land-artového
workshopu pro mládež "fara-on".
Škola bez hranic / ZŠ Gagarinova Støíbro
Výmìnné návštìvy a sportovní utkání žákù èeských a bavorských škol,
sloužící k poznání svého okolí a vyzkoušení svých jazykových schopností
nejen v nìmèinì, ale i v angliètinì.
- celkem bylo podpoøeno 32 Akcí z 37 pøedložených zámìrù

doprovodné aktivity
- exkurze do Porýní-Falcka
- návštìva èesko-nìmecké
Krajinné výstavy bez hranic
v Chebu a Marktredwitz
- setkání žákù škol regionu pøi
Slavnostech jablek na Krasíkovì
- exkurze žákù škol a setkání
na závìr projektu a ocenìní
nejlepších Akcí

pøínos projektu
- skuteèné zapojení dìtí
a mládeže do obnovy
a rozvoje regionu
- postupné vytváøení vztahu
k regionu, uvìdomìní
si hodnot krajiny
- zvýšení sebevìdomí
mladé generace
- pøíklad pro ostatní regiony

Dìkujeme
za pozornost.

Miroslava Válová, pøedseda MAS
tel. 374692021, 724183671
valova@leader-ceskyzapad.cz
www.leader-ceskyzapad.cz

