Činnosti MAS v Pardubickém kraji
Významnou událostí se 1. 10. stalo pracovní jednání zástupců místních akčních skupin (MAS)
Pardubického kraje, členů Rady Pardubického kraje a dalších krajských organizací v Sezemicích.
Na setkání zazněla informace o podpoře území prostřednictvím MAS v programovém období 2014–2020,
která dle slov předsedkyně krajského sdružení MAS Ing. M. Kovářové ve čtyřech operačních programech
do kraje přinesla více než 980 milionů korun. Týkala se oblastí podpory sociálních služeb a sociálního
začleňování, infrastruktury pro vzdělávání, dopravy, podpory zemědělského a nezemědělského
podnikání, občanské vybavenosti i životního prostředí. Navázal Ing. Pavel Šotola, radní odpovědný za
sociální péči a neziskový sektor. Ten ocenil především úspěšnou spolupráci v oblasti sociálních
služeb. Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj, evropské
fondy a inovace konstatoval: „Šíři problematiky a záběru MAS oceňuji“, současně však upozornil, že to
znamená „vyšší náročnost na vzájemnou komunikaci a potřebnou koordinaci v oblasti koncepční práce i v
operativě v území.“ Diskutovalo se také o energetice a Modernizačním fondu, zazněla možnost
odborných konzultací s pracovníky Pardubického kraje (Ing. Milan Vich, energetický manažer).
Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, přítomným představil aktuální výstupy
strategického plánování Pardubického kraje: „Je snahou Pardubického kraje identifikovat specifické
územní rozdíly (potřeby) v rámci Pardubického kraje a do těchto směřovat koncentrovanější podporu, a to
v souladu se Strategií rozvoje Pardubického kraje, která byla aktualizována v září tohoto roku.“ V souladu
s těmito principy by měly být vyhlášeny dotační programy Pardubického kraje na přelomu října a
listopadu tohoto roku. Radní Pardubického kraje zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství,
Miroslav Krčil, DiS., upřesnil plánovanou podporu projektů MAS z Programu obnovy venkova: „Místní
akční skupiny mohou aktuálně do konce roku žádat o dotační podporu až 200 000 korun (70% dotace) na
projekty rozvoje regionu MAS a projekty na propagaci a podporu prodeje regionálních výrobků.“
Plánovaná (např. protipovodňová a další) opatření v území jednotlivých MAS vysvětlil zástupce
Regionální strategie adaptačních opatření- ReSAO- a nastínil možnosti zapojení MAS při implementaci
opatření v území - u nás jsme aktivně zapojeni a na konci září k tomu proběhl kulatý stůl.
V závěru jednání vystoupila také Mgr. Hana Štěpánová, předsedkyně správní rady P-PINK a představila
způsoby spolupráce P-PINK a místních akčních skupin při podpoře začínajících podnikatelů v území
Pardubického kraje: „Pilotní projekt Akademie začínajícího podnikání (AZP), který byl odzkoušen na
Univerzitě Pardubice, v říjnu startuje v Moravské Třebové.“ Do budoucna by v případě zájmu mohl být
tento projekt dostupný ve všech částech kraje.“
Na území Pardubického kraje působí 16 místních akčních skupin, z toho 13 zde má své sídlo, 3 zasahují do
území pouze okrajově. V rámci zapojení do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) řeší různé
problémy a potřeby rozvoje území. Svou činností pokrývají 97 % území Pardubického kraje.
Sledujte naše aktivity na webech www.masskch.cz a www.map2030.cz a také facebooku
www.facebook.com/masskch.

