Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Letní kempy, Koncepční část CLLD-Chráníme svůj životní prostor, Podnikáme pro budoucnost,
Žijeme zdravě, osobnostně rosteme, Nasloucháme si a domluvíme se
Léto je v plném proudu, ani v MAS nezahálíme. Pokračuje realizace letních kempů, diskutujeme s žadateli,
intenzivně se vzděláváme, sledujeme novinky a sdílíme je členům i partnerům do území, ale ústředním
tématem je Koncepční část strategie MAS SKCH Chráníme svůj životní prostor II, protože půjde o stěžejní
dokument na nové dotační období.
A na co se budeme zaměřovat?

Přestože prostředky vynaložené na rozvoj území prostřednictvím MAS a CLLD (komunitně vedeného
místního rozvoje) rozhodně nejsou zanedbatelné (nyní činily cca 60 mil. Kč) a svojí činností Kancelář
pomohla dosáhnout na dalších cca 20 mil. Kč (hl. animace škol), stále je co podporovat a rozvíjet. Proto
bude spolek pokračovat v plnění stanovených cílů ve všech 4 klíčových oblastech-viz dále-a k tomu přidá
formou nových opatření další témata, jež doba přináší.
Mezi nejvýznamnější témata tak patří:1. Chráníme svůj životní prostor: péče o biodiverzitu a rozvoj
mimoprodukční funkce zemědělství, šetrný a ekologický přístup k půdě a přírodnímu bohatství, udržitelné
hospodaření a rozvoj agroturistiky, informovanost o nových (SMART) řešeních(výzkum), příkladech
úspěšné praxe, snižování ekologické zátěže a moderní využití odpadů, odborně zpracovaná data z území a
jejich sdílení, zavádění moderních technologií do venkovské praxe a snižování energetické náročnosti.
Podnikáme pro budoucnost: zaměstnání s důrazem na ženy při návratu do pracovního procesu a generaci
50+, dostupné práce zohledňující potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů (např. pracovní mentoring,

mezigenerační tandemy, sdílení pracovníků, prostor, pomůcek atd.), podpora místního podnikání (důraz
na tradiční a regionální výrobky a zdravý životní styl ) a zaváděním moderních technologií, vysokorychlostní
internet, tvorba podmínek rozvoj cestovního ruchu, rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit,
rekreačních služeb, místně potřebné a společensky prospěšné formy práce, zaměstnávání
znevýhodněných skupin obyvatel dostupné poradenství, vzdělávání pro zahájení a rozvoj podnikání.
O tom, co chystáme v dalších dvou oblastech Žijeme zdravě, osobnostně rosteme a Nasloucháme si a
domluvíme se, se dozvíte příště anebo společně s informacemi o naší další činnosti na našich stránkách
https://www.masskch.cz/
a
http://www.map2030.cz/
a
také
facebooku
https://www.facebook.com/masskch
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