Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
I v tomto náročném období kancelář pokračuje v zajištění stěžejních činností-bylo dokončeno hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti u 2. výzvy OPŽP-realizace sídelní zeleně. Jednalo se o poslední výzvu
v této oblasti. Stejná situace je u 4. výzvy PRV Rozvoj zemědělských podniků, Cestou kvality - zpracování
regionálních zemědělských produktů, Rozvoj regionálního podnikání a Spoluprací k zisku konkurenceschopné místní trhy, zde nás ještě jedna výzva čeká, o jejím zaměření budeme informovat
během léta. V obou případech nyní probíhá hodnocení výběrové komise.
Velkou radost máme ze schválení projektu MAS Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučení
obyvatel regionu MAS SKCH. Půjde opět o pilotní ověření návrhů, které doporučily odborné týmy
v rámci úspěšně ukončeného projektu MAS Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH.
Prostřednictvím specialisty-Asistenta prevence sociálního vyloučení - budou koordinovány a prováděny
nové způsoby a formy pomoci potřebným. Tato cílená a bezpečná pomoc se opírá především o spolupráci
všech kompetentních aktérů v regionu - osoby z cílové skupiny, samosprávu, poskytovatele sociálních
služeb, poskytovatele zdravotních služeb, sociální pracovníky měst, komunitní centra. Veškeré aktivity
vedou k prevenci soc. vyloučení obyvatel.
Dalším velkým tématem těchto dní je další vlna standardizace MAS. Standardy MAS blíže stanovují
podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace SCLLD a podporu
administrativních kapacit MAS z evropských fondů. Standardy jsou rozděleny do 5 oblastí:
MAS a partneři MAS-partneři musí mít v územní působnosti bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo zde
musí prokazatelně působit.
Orgány MAS-složení orgánů musí respektovat poměr zastoupení sektorů, tak aby soukromý sektor měl
nejméně 50 % hlasovacích práv.
Územní působnosti MAS-obce, které schválí zařazení území do MAS, umožní svým obyvatelům podávat
žádosti o dotace do všech výzev MAS.
Institucionalizace MAS - právní subjektivita (zde spolek)
Kancelář MAS-personální zajištění, web, dokumentace.
Bližší informace najdete zde: Informace ke standardizaci a novému období 2024-2027
V případě zájmu o spolupráci či aktivní zapojení nás neváhejte kontaktovat na info@masskch.cz.
Podrobné informace ke všem oblastem naší činnosti najdete na našem webu MASSKCH.cz
Podporu pro školy, rodiče a zájemce o vzdělávání pro vás trvale připravujeme ZDE.
KANCELÁŘ MAS SKCH
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