Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Automatizace, digitalizace, robotizace – využijete příležitost? MAS a oblastní hospodářská
komora spolupracují, letní kempy s MAS
Nové dotační období 2021-2027 mimo jiné otevírá podnikatelům ve spolupráci s MAS řadu zajímavých
možností, jak zlepšit své podnikání. Vedle využití obnovitelných zdrojů energie (to jsou hlavně
fotovoltaické elektrárny v rámci výzev Modernizačního fondu), o kterých jsme již informovali a kde se
připravuje další podpora MAS a obcí ve spolupráci s Pardubickým krajem, je třeba rozhodně zmínit oblast
technologií a konkurenceschopnosti. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je zaměřen
hlavně na podporu technologické inovace podniků, automatizaci, robotizaci, digitalizaci apod., ale také
podporuje rozvoj spolupráce v oblasti využití moderních technologií. K tomu všemu je třeba mapovat
(animovat) podnikatelský potenciál na venkově, a to velmi konkrétně, proto nyní ministerstvo průmyslu a
obchodu zjišťuje bližší informace o možné absorpční kapacitě žádostí přes MAS, tedy zájem o projekty do
2 mil. Kč, s předpokládanou dotací 50 %, u kterých je předpoklad realizace už v letech 2022-2023.
Chcete-li
cesty
přes
MAS
využít,
kontaktujte
nás,
či
vyplňte
záměr
zde:
https://forms.gle/fp1WowLaLDATVv4BA, ozveme se vám.
Z výše uvedeného je patrné, že výrazným rysem připravovaných strategií MAS je daleko přesnější a zacílený
popis aktivit, kterými strategie řeší identifikované potřeby ve svém území. Proto MAS nejen intenzivně
prohlubuje spolupráci s relevantními partnery-Smart Akcelerátor PK, P-PINK atd., ale novinkou pro jaro
2021 je chystané podepsání Memoranda o spolupráci mezi Krajskou hospodářskou komorou – oblastí
Chrudim a mezi místními akčními skupinami, které zde působí: MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,
dále MAS Hlinecko, MAS Železnohorský region a MAS Chrudimsko. Jako pozorovatel bude memorandum
podporovat též MAS Podhůří Železných hor ze sousedního Kraje Vysočina. Prvním výsledkem spolupráce
je výměna informací, aktuality, představování nových členů i operativní marketing a reklama – CR-market,
1.on-line magazín pro podnikatele a o podnikatelích oblasti Chrudim.
Během dubna MAS připravila žádost na variantu příměstských táborů do výzvy MŠMT. Ve spolupráci
převážně s komunitními školami a centry a dalšími organizacemi z území je připravováno 8 letních kempů
zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce
2020/2021 plnily povinnou školní docházku.
Další informace najdete na webu MAS https://www.masskch.cz/, aktuální informace pro rodiče i pedagogy
na webu http://www.map2030.cz/ a můžete nás sledovat i na FB https://www.facebook.com/masskch
Kancelář MAS SKCH

