Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Valná hromada MAS, navýšení alokace PRV, zapojení do OPŽP, Střední článek ve vzdělávání
v Pardubickém kraji, letní kempy.
Léto je nejen ve znamení slunečních dní a konečně i společných akcí, ale nastal čas i na setkání valné
hromady spolku, bilancování činnosti a informace o aktivních přípravách na období nové 2021-2027.
Snažíme se, aby naše činnost byla atraktivní a prospěšná a těší nás zájem nových členů o vstup do naší
organizace. Zároveň tímto informujeme, že bylo přijímání členů do MAS ze strany MMR opět otevřeno.
V rámci přípravy nového období se scházejí orgány MAS, zástupci různých oblastí a skupin realizace
strategie a probíhají dotazníková šetření. Minulý měsíc představenstvo MAS schválilo nabídku z Programu
rozvoje venkova na navýšení alokace v letech 2021-2023. Na základě rozlohy a počtu obyvatel území MAS
v poměru 3:1 (75 % dle rozlohy a 25 % dle počtu obyvatel) se jedná se o 3 581 800 Kč a předběžně je
připravováno její čerpání hl. na tzv. Článek 20, ve kterém je možné podpořit např. veřejná prostranství
v obcích, mateřské a základní školy – např. sborovny, kabinety, družiny a jídelny, hasičské zbrojnice pro
JPO V, obchody pro obce, vybrané kulturní památky nebo kulturní a spolková zařízení včetně knihoven či
tematické stezky. Na základě zájmu MAS připraví aktualizaci finančního plánu a změnu strategického
dokumentu (SCLLD).
V posledních týdnech se také musela MAS rozhodnout, zda má opět zájem o zapojení do OP Životní
prostředí. I přes složitou zkušenost z nedávné realizace projektů na sídelní zeleň (málo času na výzvy,
vysoká administrativní náročnost a méně výhodné podmínky než v ostatních výzvách) se spolek opět
zapojí, protože půjde o potřebná témata snížení energetické náročnosti a o rozvoj modrozelené
infrastruktury a oběma oblastem připravovaná strategie věnuje hodně pozornosti.
Zájemci o vzdělávání už znají výsledky veřejné konzultace k nastavení středního článku ve vzdělávání a
z výsledků vyplynulo, že většina respondentů jej považuje potřebný. Shoda panovala např. u výroků, že
„ředitelé škol jsou přetíženi formálními administrativními procedurami a zásadním problémem je
udržitelnost zaváděných změn. Centrální úroveň vedení umí obvykle pouze započít potřebné změny, ale
neumí je adaptovat na regionální a lokální kontext a neumí zařídit udržitelnost započatých změn v praxi
škol.“ SKAV. Zveřejněné výstupy nyní slouží jako podklad pro diskusi o dlouhodobější vizi středního článku
v ČR. MAS SKCH ve spolupráci s MAS Královédvorsko připravili on-line setkání Pardubického a Hradeckého
kraje, kde zástupce MŠMT představil cíle a zaměření pilotáže a na setkání se účastníkům představila i nová
koordinátorka po oblast Svitavy Mgr. Hana Fučíková. Zazněly také společné body s pilotáží Středního článku
z pera Partnerství pro vzdělávání 2030+. V návaznosti na to si týmy MAP (místních akčních plánů) mohly
vyslechnout „Jak konkrétně se zapojit do vývoje středního článku od příštího školního roku v rámci projektu
Partnerství 2030+“ a promyslet, jestli se chtějí aktivně na procesu podílet.
Velkou radost máme ze schválení žádosti MAS na letní kempy 2021 a všichni realizátoři již pilně připravují
zajímavé programy a sportovní, vzdělávací či environmentálních aktivity, o kterých vás budeme informovat.
.
O naší další činnosti se dozvíte na našich stránkách https://www.masskch.cz/ a http://www.map2030.cz/
a také facebooku https://www.facebook.com/masskch
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