Zpráva z akce „Sdílení zkušeností z implementace strategií
komunitně vedeného místního rozvoje v Pardubickém kraji“
30. listopadu až 1. prosince 2017
Penzion a mlýn Jangelec ve Vysokém Mýtě

V termínu na přelomu listopadu a prosince 2017 se konal na platformě Krajského sdružení
NS MAS ČR Pardubického kraje odborný dvoudenní seminář určený převážně pro zástupce všech
13 místních akčních skupin (MAS) působících na území Pardubického kraje, které se ve svých
regionech významně podílejí na realizaci komunitně vedeného rozvoje venkova a venkovského
života, a to právě prostřednictvím implementace svých strategických dokumentů, do jejichž
přípravy byla zapojena veřejnost a subjekty z území jednotlivých regionů. Na konci měsíce
června 2017 byla řídícími orgány příslušných operačních programů schválena poslední zbývající
strategie v rámci kraje.
Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) všech 13 MAS Pardubického kraje
rozdělí v období 2017 až 2023 ve svých územích 535,8 mil. Kč. Podpořené projekty se budou
týkat především bezpečnosti dopravy, cyklostezek, infrastruktury školských zařízení a organizací
neformálního vzdělávání, komunitních center, infrastruktury sociálních služeb, sociálního
podnikání, vybavení složek Integrovaného záchranného systému a rekonstrukce památek. Z
Programu rozvoje venkova (PRV) MAS Pardubického kraje ve svých regionech v následujících
letech rozdělí 249,7 mil. Kč, a to nejen na podporu projektů z oblasti zemědělství a lesnictví, ale
jak název programu napovídá, prostředky půjdou také na podporu a diverzifikaci venkovské
ekonomiky.
Cílem této dvoudenní akce, která se uskutečnila v agroturistickém areálu Penzionu a mlýna
Jangelec ve Vysokém Mýtě, bylo reagovat na aktuální potřebu území sdílet co nejvíce informací
spojených právě s probíhající realizací strategií. Zamýšleným účelem bylo tedy vytvořit prostor
pro setkání a diskusi k této problematice, umožnit mezi jednotlivými aktéry výměnu informací
spojených s administrací prvních výzev MAS a následnou administrací jednotlivých projektů, a
v neposlední řadě informovat o aktuálních změnách jednotlivých pravidel a souvisejících
administrativních postupů.
Účastníci akce absolvováním programu dvoudenního semináře získali aktuální informace ohledně
implementace strategií komunitně vedeného místního rozvoje, a to od zástupců Státního
zemědělského intervenčního fondu, Centra pro regionální rozvoj České republiky a Ministerstva
pro místí rozvoj. Akce umožnila přítomným účastníkům diskutovat se zástupci jmenovaných
organizací napřímo problematické okruhy a ve svém důsledku tak možná přispěla i ke snížení
budoucí chybovosti. Sdílené poznatky se týkaly nových postupů při vyhlašování a administraci
výzev MAS v roce 2018 v PRV a IROP, nových Pravidel PRV pro opatření 19.2.1 a 19.3.1
a připravované evaluace strategií.
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