Zpráva z akce „Sdílení zkušeností místních akčních skupin
Pardubického a Olomouckého kraje s realizací komunitně vedeného
místního rozvoje“
11. až 12. dubna 2019
Hotel Morava, Palackého nám. 12, 569 43 Jevíčko

Celostátní síť pro venkov a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko ve spolupráci s Krajskými sítěmi MAS
Pardubického a Olomouckého kraje zorganizovala konferenci věnující se aktuálním otázkám
a problematickým okruhům implementace metody komunitně vedeného místního rozvoje v současném
programovém období s přesahem do dalšího období z perspektivy jeho právě probíhající přípravy.
Konference se konala 11. až 12. dubna v Jevíčku v Pardubickém kraji.

Program konference byl pečlivě volen tak, aby byl přínosný jak pro manažery, tak i pro předsedy MAS.
Týkal se témat, která v současné době hodně řeší MAS. A to především právě řešené mid-term
evaluace strategií CLLD a problematika programových rámců současného programového období. Jako
lektoři byli pozváni zástupci Ministerstva zemědělství (Ing. Lucie Chlupáčová), Ministerstva pro místní
rozvoj (RNDr. Richard Nikischer, Ph.D, RNDr. Pavla Kačabová), RO SZIF Olomouc (Ing. Lukáš Holubík)
a ŘO IROP (Ing. Jana Landová, Ing. Antonie Pukišová). Moderování konference po oba dny vedla paní
Šejnohová z hostitelské MAS. Aktuální informace z Národní sítě MAS k realizaci strategií CLLD a k
průběhu přípravy nového programovacího období po roce 2020 předali ředitel NS MAS Mgr. Petr Čáp a
místopředsedkyně NS MAS Jana Kuthanová. Typy a nápady na realizaci projektů spolupráce MAS
představila předsedkyně KS MAS Pardubického kraje Ing. Michaela Kovářová. Bc. Tomáš Šulák ze

Svazu místních samospráv informoval o plánování chytrých vesnic a inovacích pro období 2021+. Radní
Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Mgr. Hana Štěpánová
v rámci sdílení zkušeností s přítomnými zástupci z Olomouckého kraje prezentovala uplatňované
aktivity krajské samosprávy směřující do podpory venkova – Malý LEADER, Program obnovy venkova
nebo podpora vesnických prodejen a sociálních podniků.
Součástí programu byly i exkurze. Ve čtvrtek se jednalo o inspirativní projekty PRV zaměřené na
podporu rozvoje a posilování konkurenceschopnosti venkovské ekonomiky – „Modernizace sklenářství“,
„Vybavení provozovny na opravu elektrických zařízení“ a „Doplnění vybavení provozovny na opravu
elektrických zařízení“. V pátek byly vybrány projekty zaměřené na rozvoj základních služeb a obnovu
sídel ve venkovských oblastech – „Úprava rajského dvora bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko“,
„Výstavní systém města Jevíčko“ a „Modernizace knihovny“.
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