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Rok 2020, rok plný
projektů
Stalo se takovou naší tradicí (nepříliš originální),
že v lednovém čísle Kunětickohorského MASkáče rekapitulujeme uplynulý rok, a ano, uhodli
jste správně, v této tradici budeme pokračovat
i letos. Asi není třeba říkat, že rok 2020 se nám
trošku zvrtl do dystopického románu. A tak se
v následujících řádcích pokusíme shrnout to významnější, co se nám v MAS Region Kunětické
hory podařilo, událostem roku 2020 navzdory.
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Začneme čísly. V průběhu roku 2020 jsme vyhlásili celkem 5 výzev - 1 výzvu z Programu rozvoje venkova
a 4 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, ze kterých se zrodilo 10 projektů. Z toho
5 projektů s výší dotace 5 149 802,55 Kč je již zdárně
schváleno naším představenstvem a dalších 5 projektů
s výší dotace 6 916 007,60 Kč, které už úspěšně prošly rukama naší výběrové komise, to čeká nyní v lednu.
Když připočítáme ještě další 3 projekty s výší dotace
3 622 774,37 Kč vzešlých ze 2 výzev Operačního programu Zaměstnanost z roku 2019, ale schválených představenstvem až v roce 2020, podařila se nám cca za
rok 2020 přerozdělit opravdu pěkná sumička. Říkáte si,
částka hezká, ale kam šla? Z výše uvedených peněz bude
podpořen příměstský tábor, dětský klub při škole, nový sociální podnik, bude pořízena zemědělská technika, budou
zvelebena veřejná prostranství, vybavena školní kuchyně,

Projekt Obnova sportovistť
a detskych hristť MAS Region
Kuneticke hory - oploceni

Projekt Nákup kolového nakladače

vznikne komunitní centrum, bude rekonstruována hasičská
zbrojnice, chodníky a veřejné osvětlení. Jinými slovy, šla
tam, kde bylo potřeba, aby se nám tu mezi Pardubicemi
a Hradcem Králové žilo lépe.
	Když už jsme u těch projektů, tak u nich ještě chvíli
pobudeme, ale přesuneme se k našim vlastním projektům
a aktivitám, kde sama MASka figuruje jako žadatel, případně realizátor. I v roce 2020 jsme realizovali deštníkový projekt s názvem Obnova sportovištť a dětských
hřištť v MAS Region Kunětické hory v rámci tzv. Malého Leaderu, na který poskytl finanční prostředky Pardubický kraj v rámci Programu obnovy venkova. Díky tomuto
projektu jsme podpořili sportoviště a dětská hřiště dalších
4 obcí – Rokytno, Spojil, Újezd u Sezemic a Podůlšany. Po
dlouhé době příprav se nám společně s turistickou oblastí
Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. podařilo připravit
projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů,
který je určen našim certifikovaným producentům z KRAJ
PERNŠTEJNŮ regionální produkt® na podporu jejich marketingových aktivit. Výzva k tomuto projektu byla vyhlášena v prosinci a věříme, že díky ní budeme moci podpořit
v roce 2021 další pěkné projekty podporující hospodaření
v regionu, atť už na straně regionální produkce, tak na
straně místního kreativního průmyslu.
	Abychom podpořili ekonomiku regionu ještě více, již
v 1. polovině roku 2020 jsme se aktivně zapojili s dalšími místními akčními skupinami z Pardubického kraje
a vlastně celé České republiky do projektu Regiony
sobě od Národní sítě MAS ČR. A výsledek společného
snažení? Lokalita Pardubicka byla z celkem 50 lokalit po
celé České republice z hlediska zobrazení stránky projektu
na 4. místě, což znamená, že výstupy projektu byly našinci
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i přespolními hojně využívány. S MAS Holicko a MAS Poličsko jsme se ještě před uzavíráním ekonomiky plni nadšení vrhli do projektu Zájmové vzdělávání nás baví!
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, který podporuje aktivity práce s dětmi nestátních neziskových organizací, tedy např. malé hasiče a děti
v občanských sdruženích. Je pravda, že realizaci projektu,
který poběží i v roce 2021, komplikují současná opatření,
ale my se nedáme!
	Když přemýšlíme, s čím vším se vám ještě pochlubit,
pak rozhodně nesmíme zapomenout na přípravu programového období 2021 – 2027. Ještě je před námi

v tomto ohledu dlouhá poutť, ale první kroky na této pouti
byly rozhodně úspěšné. Podařilo se nám rozjet spolupráci
s obcí Vysoká nad Labem, takže naše MASka naboptnala až do Královehradeckého kraje. Splnili jsme podmínky
standardizace, a tím máme od Ministerstva místního rozvoje oficiálně potvrzeno, že to, co děláme, děláme dobře
a můžeme v tom pokračovat. A podařilo se nám získat
celou řadu vašich podnětů, které pilně zapracováváme do
nové strategie, která bude vymezovat to, jaké projekty budeme moci podpořit v následujících letech, a zadělali jsme
tak na ty lepší časy, které Vám přejeme v našem PF2021.
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