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Náš region hledá nové impulzy
Evropa i Česká republika připravují plán rozvoje na období let 2021 až 2027. I naše Místní akční
skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. se chystá, a proto zahájila tvorbu společného
dokumentu, který by měl podchytit nové impulzy pro rozvoj našeho regionu. Obsah této
koncepce, nebo-li Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu, bude důležitým
podkladem pro získání finanční podpory z EU na projekty obcí, škol, neziskovek a podnikatelů
v území.
Místní akční skupina tvoří tyto strategie vždy na sedm let. Vychází přitom z metod, které se
nazývají komunitní plánování a LEADER. Nápady, názory a podněty, které na nich zazní, bývají
zpracovány do finální verze, takže každý má možnost ovlivnit, do čeho se bude v příštích letech
investovat. Tedy zda se bude pokračovat v opravách chodníků, cyklostezek, investicích do škol
nebo se zaměří větší pozornost na jiné potřebné oblasti podpory. Aby tyto nápady a
projektové záměry nezapadly, je vždy potřeba najít i nositele projektu, což jsou přímo
žadatelé.
Kancelář MAS koordinuje celý tento proces. Bude oslovovat budoucí žadatele a aktivní
spoluobčany v území. Od března do června 2021 budou probíhat jednotlivé etapy, které
povedou k závěrečné kompletaci dokumentu a schválení sněmem MAS. „V březnu začneme
sběrem projektových záměrů. Výzvu pošleme do území a zveřejníme na webu a FB. Následně
chceme prodiskutovat prioritní oblasti. Proto potřebujeme, aby nás starostové seznámili s tím,
na co jsou připraveni, na co by rádi čerpali, aby nám podnikatelé a spolky sdělili, co je pálí a
s čím potřebují pomoci,“ vyzval k aktivitě Jan Balcar, ředitel MAS.
Od roku 2007 MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. připravila pro území celkem 3 rozvojové
koncepce, díky kterým šlo do území na více než 100 projektů přes 100 miliónů Kč. Na jaké
projekty byly tyto finance využity najdete na www.kjh.cz.
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