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MASky dostanou šanci rozdělovat evropské peníze „ve velkém“ Chceme obstát!
KJH – Programovací období 2008–2013 se kvapem blíží k závěru a již rok se připravuje systém, jakým
se budou rozdělovat prostředky z Evropské unie po roce 2014. Jednou z převratných myšlenek je, že
od roku 2014 budou velkou část evropských dotací spravovat a rozdělovat Místní akční skupiny
(MAS). Mezi zásadní podmínky úspěšnosti budou patřit – kvalitně fungující MAS a také koncepce
rozvoje, na které se shodne celý region. Koncepční dokument pro období 2014+ nese název
Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ). MAS Království – Jestřebí hory nechce pouze nečinně
přihlížet a chce podniknout všechny kroky, které povedou k úspěchu.
Společně s orgány MAS jsme hledali způsob, jak v co největší míře zapojit občany z celého
území do rozhodování o budoucnosti našeho regionu (MAS). Proto jsme připravili několik fází a
především ta první je klíčová pro podnícení aktivity občanů a důležitých hráčů v obci (školy, firmy,
spolky, vedení obce atd.).
Na jednání 18. 9., resp. 21. 9. jsme vyzvali všechny starostky a starosty ke spolupráci a garanci
této fáze. Všichni přislíbili pomoc a převzali odpovědnost nejen za data, ale i za transparentní proces.
Máte-li zájem i VY zasáhnout do dění ve své obci a poté i do regionu, máte jedinečnou příležitost. Za
rok bude pozdě.

První fázi jsme pro vás připravili detailněji a pracovně nazvali:
A) Zmapování potřeb jednotlivých obcí – září – prosinec 2012:

1. etapa – Sběr dat z jednotlivých obcí – říjen
Sekretariát MAS připravil osnovu pro sběr dat a zjištění vyčerpávajících informací o obcích a poskytl
je starostům a starostkám. Významnou pomoc nabídli studenti veřejné správy Městského gymnázia a
SOŠ Úpice, kteří asistují MAS i obcím.

2. etapa – Dotazníky do domácností, firmám, příspěvkovým a neziskovým organizacím – říjen –
listopad
Ve spolupráci s obcemi šel do schránek občanů dotazník, který se ptá na potřeby a požadavky
obyvatel a vyzývá je k předkládání námětů na zlepšení života v jednotlivých obcích. Současně obce
vyzvali firmy, příspěvkové a neziskové organizace prostřednictvím speciálních dotazníků ke spolupráci
při řešení rozvoje obce a současně i k zmapování aktuálního stavu.

3. etapa – Veřejné projednávání s místními obyvateli – listopad - prosinec
V každé obci se uskuteční společné setkání občanů dané obce. Každý občan bude mít možnost se
vyjádřit, zasáhnout do vývoje obce a současně navrhnout nové věci. Je to jedinečná příležitost, která
se nemusí opakovat.

4. etapa – Projednání na veřejném zastupitelstvu – listopad – prosinec
Tato etapa by měla uzavřít fázi A. Na veřejném zastupitelstvu by se občané měli seznámit s výstupy
jednotlivých etap. Zastupitelé by měli projednat celý proces a do zápisu z veřejného zastupitelstva by
se měly dostat základní informace.
V roce 2013 budou následovat další fáze:
B) Tvorba společné ISRÚ – zpracování dokumentu dle požadavků ministerstev ČR – leden – březen;
C) Veřejné projednávání 1. verze dokumentu a zapracování připomínek – duben – květen;
D) Předložení dokumentu k posouzení Ministerstvem životního prostředí tzv. SEA – květen – září;
E) Veřejné projednávání 2. verze dokumentu a zapracování připomínek – září – říjen;
F) Předložení žádosti – do konce roku 2013.
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Chceme vás vyzvat ke spolupráci, a to především při projednávání ve vašich obcích. Tuto práci děláte,
resp. děláme pro zlepšení života ve vaší obci a regionu MAS a zároveň pro úspěch v programovacím
období 2014+. Podle informací z ministerstev ČR budou právě Místní akční skupiny jedním
z největších „dotačních penězovodů“ do venkova. Kvalitní ISRÚ je předpokladem úspěchu.
Veškeré informace by měly být na vašich obecních stránkách nebo určitě na www.kjh.cz.
Pokud budete s čímkoliv potřebovat pomoct nebo se bude chtít informovat, neváhejte a volejte.
Jsme tu pro vás.

