Mladé nápady
pro Èeský Západ

POV MMR 2006
- pilotní zavedení integrovaných
grantových schémat na projekty
pro DSO realizované z iniciativy
a za úèasti dìtí a mládeže
na principu LEADER
(DT7 - Integrované projekty
venkovských mikroregionù)
- na základì veøejného slyšení byly
k pilotní realizaci v rámci DT7
vybrány tyto mikroregiony:
- Konstantinolázeòsko - 4,5 mil.Kè
- Podkozákovsko - 1,6 mil.Kè
- Vysokomýtsko - 0,6 mil.Kè
- pod vedením MMR se zástupci
tìchto mikroregionù a MAS nìkolikrát
sešli a sjednotili svùj postup, který
se mìl stát základem pro rozšíøení
programu v dalších letech

Role MKL a MAS
Mikroregion Konstantinolázeòsko
- nositel projektu vùèi MMR
- hlavní zodpovìdný subjekt
- poskytovatel dotace vùèi
realizátorùm jednotlivých Akcí
MAS Èeský Západ
- zajištìní administrativy
- komunikace s MMR
- aplikace principu LEADER
- kontaktní místo pro realizátory Akcí

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.
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 i patrona 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 zahájena stavba.
Školní arboretum / Obec Svojšín
Dìti z místní MŠ navrhly pod vedením zahradního architekta podobu
arboreta na zahradì. Poté se budou podílet i na jeho výsadbì a údržbì.
- 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

Pøínosy projektu
- skuteèné zapojení dìtí
a mládeže do obnovy
a rozvoje regionu
- postupné vytváøení vztahu
k regionu, uvìdomìní
si hodnot krajiny
- zvýšení sebevìdomí
mladé generace
- realizátoøi si na malých projektech
za pomoci MAS vyzkoušeli jak lze
žádat o dotaci a realizovat projekt,
nyní již realizují vlastní projekty
- pøíklad pro ostatní regiony, velký
zájem realizovat podobný projekt

