Místní akční skupina Hradecký venkov pilně pracuje nejen na projektech z programovacího období
roku 2007 – 2013, ale zároveň se intenzivně připravuje na období nové.
Z projektů, které dokončujeme a o kterých Vás pravidelně informujeme na našich webových
stránkách, bych ráda připomněla zvláště projekty Na venkově zdravě jíme, Komunitní venkov a
Krajina je naše zrcadlo. Současně se věnujeme také našim žadatelům, kteří již pomalu dokončují
vlastní projekty z posledních Výzev.
Pro úspěšné zahájení nového programovacího období 2014 - 2020 je nutné dokončit rozvojový
dokument - Integrovaná strategie rozvoje území. Její finální podoba si vyžaduje metodiku
Ministerstva pro místní rozvoj, na níž netrpělivě čekáme.
Aby bylo možné úspěšnému čerpání finančních prostředků prostřednictvím místní akční skupiny,
bylo potřebné získat potvrzení o územní působnosti prostřednictvím usnesení zastupitelstev.
Ředitelka společnosti Hradecký venkov o.p.s. Ing. Jana Rejlová a předsedkyně správní rady Jana
Kuthanová zaslaly všem starostům obcí z území MAS dopis s tím, že musí být souhlas projednán
na jednáních zastupitelstev. Bez tohoto souhlasu by nemohla žádat o dotace nejen samotná obec,
ale ani zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace a další subjekty.
Dalším nezbytným krokem byla kontrola členské základny. Manažerka MAS Iva Horníková
rozeslala všem členům MAS Hradecký venkov dopis s dotazem, zda mají zájem být i nadále členy
MAS Hradecký venkov a chtějí se podílet na rozvoji hradeckého venkova. V tomto ohledu je
velice důležitý také podíl jednotlivých partnerů, kdy žádná ze zájmových skupin - veřejná,
nezisková, podnikatelská - nesmí mít převahu. Každý partner MAS je také povinen mít na území
MAS své sídlo, provozovnu nebo zde musí alespoň prokazatelně působit. To proto, aby byl
obeznámen s regionem a mohl se aktivně podílet na jeho rozvoji.
Na přípravě nové strategie se aktivně podílí také pracovní skupina, složená nejen z členů MAS. Ta
ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací připravují podklady pro zpracování povinných
rozvojových dokumentů pro následující období.
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