Zpráva z akce „Kutnohorsko inspiruje“
8. a 9. června 2017
Okres Kutná Hora
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je nedílnou součástí Programu rozvoje venkova (PRV) a
spolu s programem LEADER přinášejí zajímavé investiční možnosti a pomáhají zlepšovat kvalitu
života ve venkovských oblastech, posilovat ekonomické prostředí a zhodnocovat přírodní a
kulturní dědictví. Komunitně vedený místní rozvoj je veden místními akčními skupinami.
Inspirativní dvoudenní exkurze, která se uskutečnila počátkem června tohoto roku, byla
zaměřena na aktivity Místní akční skupiny (MAS) Lípa pro venkov z.s. Území této akční skupiny
se rozkládá v okrese Kutná Hora. MAS Lípa pro venkov je velice aktivní subjekt, který má určitě
co nabídnout. Při výběru byla také rozhodující rozmanitost zrealizovaných či podpořených
projektů, zejména z Programu rozvoje venkova. Účastníci se skládali především z řad
zastupitelstva obcí a měst.
První navštívený projekt - Penzion Mlýn Pančava ve Zbraslavicích - představil podporu
malokapacitního ubytovacího zařízení na agroturistiku. Farma pana Cihláře je zase úspěšnou
spoluprací MAS se zemědělskými subjekty; zde konktrétně spolupráce přispěla k vybudování
přístřešků pro telata a k nákupu doprovodné technologie dojícího robota. Ve městě Zruč nad
Sázavou se podařilo zrealizovat hned několik projektů PRV – dětské dopravní hřiště, naučnou
stezku zámeckým parkem, kemp Rákosí popř. opravy fasády kostela či doplnění drobných prvků
zámecké architektury. Do oblasti sociální zasahuje projekt obnovy a úpravy jízdárny a zázemí
v areálu sportovně-společenského centra v Miskovicích. Jezdecký areál je využíván především
Sdružením pro hipoterapii Dítě a kůň. V obci Malešov byla z PRV podpořena naučná stezka u
stejnojmenné tvrze.
Abychom účastníkům představili i jiné možnosti financování projektů, navštívili jsme i projekty,
které byly podpořeny například z Regionálního operačního programu – Vodácké muzeum ve
Zruči nad Sázavou nebo atraktivní Vodní dům Želivka.
Kutná Hora je v současné době známá nejen svou bohatou historií, ale také svou inspirativní
současností, a k té rozhodně patří Vinné sklepy Kutná hora. Jedná se o společnost, která
hospodaří v režimu biodynamického zemědělství (Demeter).
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