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Aktualizace strategie MAS
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko
– Starojicko, o.s. (dále jen MASKLS) provedla v březnu aktualizaci Strategického
plánu. Změny se týkají především strategické části dokumentu. Vzhledem k dosavadnímu čerpání byla provedena změna
výše alokace Fichí 2 a 3. Součástí širších
změn zřízení pracovní skupiny pracovní
skupiny zaměřené na strategické směro-

vání MAS. Jedním z úkolů skupiny bude
připravit MAS na příští programovací
období.
V návaznosti na změnu pravidel byl
upraven proces vyhlašování výzev jakož i
jejich formální náležitosti. Upraveny byly
rovněž administrativní postupy v jednotlivých fázích realizace projektů.

Nejdůležitější body:
•

AKTUALIAZCE STRATEGIE

Metoda LEADER v příštím programovacím období

•

METODA LEADER

Metoda LEADER by podle Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky
(NS MAS), jejímž je MAS KKLS členem,
mohla být účinným nástrojem rozvoje
venkovských oblastí i po roce 2014. Tato
metoda, která se v Evropské unii používá
už od roku 1991, klade důraz na spolupráci místních společenství a partnerství
občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu. Mohla by proto najít
široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle
ve venkovském prostoru.

•

REALIZOVANÉ PRO-

NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční dokument pro přípravu
politik rozvoje venkova v rámci programovacího období 2014–2020 s názvem
„Národní strategický plán LEADER
2014+“. Tento materiál přijaly i další
organizace, zejména Spolek pro obnovu
venkova ČR, a stal se také podkladem
pro tvorbu stanovisek dalších orgánů,
mimo jiné Ministerstva zemědělství ČR a
Evropského hospodářského a sociálního
výboru.
Nyní vydala NS MAS dodatek k Národ-

nímu strategickému plánu LEADER+, jakousi „kuchařku“, určenou především pracovníkům řídících orgánů na vedoucích
pozicích a dalším pracovníkům podílejícím
se na přípravě budoucího víceletého finančního rámce 2014–2020, kteří mohou
uvedená technická doporučení zohlednit
při hledání možností jejich uplatnění v
praxi. Cílem tohoto materiálu není přenést veškerou agendu i zodpovědnost ze
stávajících centrálně řízených struktur na
venkovská partnerství, ale nabídnout
služby existujících tzv. místních akčních
skupin (MAS), které disponují vysokou
znalostí místních podmínek a problémů,
mají personální i organizační kapacity, a
mohou tak centrálním orgánům v mnohém
jejich roli ulehčit a být jim partnerem při
dosahování vytyčených cílů.
Venkov, pokud jej chápeme jako území
ČR, které pokrývají obce do 25 000
obyvatel , v současné době zahrnuje cca
60 % populace ČR a 95 % plochy ČR.
Zdroj: NS MAS ČR,
http://nsmascr.cz/rubrika/tiskovezpravy/
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Místní akční skupina Kelečsko Lešensko - Starojicko, o.s.
75644 Police 142
IČ:
22682252
E-mail: maskls@seznam.cz

Rekonstrukce hřiště v obci Branky
Výsledkem projektu je rekonstrukce a
přeměna stávajícího antukového hřiště na
univerzální sportoviště s umělým povrchem a celoročním využitím.
V rámci projektu rekonstrukce stávajícího
kurtu se provedlo stržení stávajícího antukového povrchu a následné rozprostření
štěrkodrti a kameniva. Na takto připra-

Svým dopadem projekt nabídne smysluplné využití volnočasových aktivit především u dětí a mládeže.
Po ukončení realizace projektu slouží
sportoviště i nadále všem skupinám obyvatelstva.
Restaurování sloupu se sochou Panny
Marie
Předmětem projektu bylo restaurování
sloupu se sochou Panny Marie v obci Kunovice, . Objekt byl před realizací projektu v havarijním stavu, v minulých desetiletích byl několikrát neodborně opravován. Docházelo k odpadávání části sloupu.

Rekonstrukce hřiště v obci Branky
venou plochu se položily dvě vrstvy polopropustného asfaltu. Jako finální vrstva
byla provedena pokládka pružného povrchu. Kolem plochy hřiště byly osazeny
betonové obruby a mantinely
z plastových ploten s ochrannými sítěmi.

Součástí projektu byly tyto aktivity: demontáž, montáž sloupu, sejmutí poslední
vrstvy, sejmutí dvou předposledních vrstev, sejmutí doplňků, konsolidace kamenného materiálu, doplnění chybějící modelace, výměna dříku sloupu, separace starších vrstev, barevné projednání, restaurátorská zpráva.

Restaurování sloupu se sochou Panny
Marie
Rekonstrukce hřiště v obci Branky
Součástí hřiště je i sportovní příslušenství (
basketbalové koše, sloupky, branky, sítě,
atd.)

