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Práce nad strategií rozvoje regionu finišují, poslední šance přidat své nápady
Na začátku letošního roku se byla zahájena poslední etapa, která povede k dokončení strategie
rozvoje území MAS. V loňském roce ministerstva neustále přinášela změny pravidel. Z těchto důvodů
bylo zapotřebí vyčkat na co největší množství finálních podkladů pro jednotlivé kapitoly strategie a
tím i pro definitivní podání žádosti na podporu našeho území.
„Připomínkování prvních dvou částí skončilo 20. ledna a teď budeme všechny připomínky postupně
zapracovávat. Děkujeme všem, kteří věnovali čas na studium dokumentů. Je dobře, že se připomínek
zapojily i takové organizace jako Státní pozemkový úřad nebo Úřad práce; od nich taky víme, že
pokud by své připomínky do strategie MAS nevložily, bylo by i pro ně obtížné později z některých
fondů čerpat,“ shrnuje první kolo připomínkování Jan Balcar, ředitel organizace. „Po 5. únoru budou
dány k připomínkování další dvě části, a to Implementační, která popisuje samotnou MAS a procesy
v ní a také Strategická, která je asi nejvíce očekáváná,“ doplňuje.
„Strategická část bude obsahovat strategické cíle a opatření k podpoře, která vyplynula s analýzy
území a veřejných projednávání. Hledáme pro naše budoucí žadatele co nejširší možnosti pro čerpání
financí přes MASku. Využíváme k tomu náš seznam projektů, které nám z regionu zasílají obce, spolky
podnikatelé, školy a další,“ doplňuje popis dalších částí Kateřina Valdová, manažerka pro Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje. „Některé operační programy nás omezují, ale shodli jsme se,
že většinu oblastí, které alespoň trochu budou v našem území využitelné, pro naše žadatele
otevřeme; vynecháme jen některé, v našem území úplně nereálné.“
Široké odborné i laické veřejnosti nabízíme možnost připomínkování dalších částí, a to buď přes
připomínkový list na webových stránkách MAS, nebo účastí na veřejném projednávání strategie 9.
února ve Velkých Svatoňovicích nebo 11. února v Chotěvicích. V rámci dokončení strategie se v tu
chvíli bude jednat o poslední možnost doplnění.
Po finálním zapracování všech připomínek bude nutné ještě schválit Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje sněmem MAS. „Dali jsme si za úkol do 22. února 2016. zveřejnit již takřka finální
podobu strategie, kde budou zapracovány všechny připomínky. Sněm, který plánujeme na 3. března
2016, potvrdí naše dvouleté úsilí. Do 15. 3. chceme zkompletovat a odevzdat žádost.“ dokončuje
průběh prací nad strategií Jan Balcar.
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