Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Svátek MAS – Leaderfest,
kulaté stoly pro školy, zemědělce, sociální začleňování a cestovní ruch
Velkou slávou je pro všechny místní akční skupiny festival LEADERFEST 2020/2021, který se tentokrát
uskutečnil ve Středočeském kraji – v Kutné Hoře. Jedná se vlastně o přehlídku úspěchů metody LEADER na
českém venkově, neboť zde formou workshopů probíhá sdílení nejlepších zkušeností českých MAS (na
základě hodnocení řídicích orgánů) v tomto dotačním období – a to v oblastech MAS BLÍŽE OBČANŮM,
LEADER V PODNIKÁNÍ, LEADER V PÉČI O KRAJINU, LEADER V PÉČI O LIDI – zde jsme prezentovali naše
projekty v oblasti sociálního začleňování i my - LEADER VE VZDĚLÁVÁNÍ a CESTY SPOLUPRÁCE. Vše bylo
dále doplněno odbornými semináři k přípravě nového období 2021+, bohatým kulturním programem,
exkurzemi po úspěšných projektech a samozřejmě trhem regionálních výrobků.
V září jsme v MAS úspěšně ukončili administraci všech 9 Letních kempů (realizovaných na základě výzvy
MŠMT), připravujeme ve spolupráci s Pardubickým krajem seminář pro ředitele a pracovníky škol a
školských zařízení v našem území na téma vytváření bezpečného prostředí ve školách a hned navážeme
dalším kulatým stolem na téma podpory duševního zdraví ve škole, což nám umožňuje spolupráce
s projektem Pro Zdraví Duše, o který je aktuálně v řadě krajů velký zájem.
Ukončená je 12. výzva IROP, poslední milion Kč z období 2014-2020 byl určen pro školy a nyní probíhá
proces hodnocení. Kancelář se intenzivně chystá na nové období. Máme přehled o aktuálních záměrech
žadatelů a ladíme vše do programového rámce, ale stále chybí to nejdůležitější – přesná alokace finančních
prostředků. Na konečná čísla netrpělivě čekáme zatím ve všech operačních programech.
Intenzivně myslíme také na zemědělce, a to nejen tipy v oblasti lokální produkce, ale snažíme se o dobrou
informovanost i formou setkání na aktuální témata-nyní ve spolupráci s Institutem environmentálních
výzkumů a aplikací mohli diskutovat nad regionální strategií adaptačních opatření (ReSAO), která mají
v oblasti povodí Novohradky a navazujícího území zmírnit dopady negativních jevů, jako jsou povodně
nebo sucho, s ohledem na trvale udržitelné hospodaření v krajině.
V rámci tzv. přechodného období v Programu rozvoje venkova jako atraktivní vidíme hlavně podporu
spolkové činnosti, ať už se jedná o hasičské sbory, tělovýchovné jednoty, kulturní či jiné oblasti činnosti,
ale velký zájem je i o veřejná prostranství či vybavení pro hasiče. Pokračuje administrace žádosti o změnu
(rozšíření o občanskou vybavenost) a příprava 6. výzvy PRV.
A sérii kulatých stolů doplňují jednání s poskytovateli sociálních služeb, zástupci obcí, Pardubického kraje
a MAS v rámci koncepce sociálního začleňování, nyní s důrazem především na Luži, a dále diskuze o
nejbližších prioritách v cestovním ruchu společně se zástupci informačních center, obcí i MAS. O všech
výsledcích vás budeme informovat na našich webech zde: https://www.masskch.cz/ a
http://www.map2030.cz/ a také facebooku https://www.facebook.com/masskch.

