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Rekapitulace roku 2018,
kam jsme popošli?
Loňský rok 2018 již neodmyslitelně předal žezlo
svému nástupci a bylo by vhodné si shrnout, co
se v regionu za posledních 12 měsíců událo.
Udělat si takové drobné zhodnocení, abychom
viděli, kam jsme se vlastně posunuli.
Nejdříve se podívejme na to, jak to bylo s dotačními výzvami. Podařilo se podpořit celkem 9 projektů v našem regionu. Z loňských výzev z Programu rozvoje venkova vzešlo
6 projektů, z Operačního programu Zaměstnanost byl
schválen 1 projekt a z Integrovaného regionálního programu byly vloni schváleny 2 projekty. Sečteno podtrženo,
za rok 2018 jsme přerozdělili 5 592 313,75 Kč.
Taktéž patříme mezi první MASky, které realizují projekty spolupráce z PRV 19.3.1. Projekt, kterého se účastníme,
se jmenuje Venkov 21. století. V rámci něj se vybudují
2 infopointy ve Starých Ždánicích a Sezemicích. To jsou
takové přístřešky či spíše altánky pro cyklisty a turisty, kde
bude interaktivní webová aplikace s databází nedalekých
turistických cílů. Takže si tu budete moci nabít mobil, něco
se dozvědět o místním kraji a ještě si natáhnout nohy. Ale
to jsme se už od projektů dostali spíše ke sportu.
	A aby toho sportu nebylo málo, byl realizován projekt
Obnova sportovištť v Regionu Kunětické hory za
podpory Pardubického kraje, který podpořil rozvoj a rekonstrukci 5 sportovištť/hřištť z našeho území (v obcích
Časy, Dříteč, Ráby, Čeperka a Srch) a na tento rok připravujeme pokračování projektu a obnovu dalších sportovištť.
Tento počin zaujme, jak doufáme, i mnohé turisty.
	A protože cestovní ruch je i o službách, obhájili jsme
Qéčko. MAS Region Kunětické hory je již 3 roky držitelem
certifikátu Českého systému kvality služeb. V minulém roce jsme absolvovali i kontrolu řídícího orgánu, kterou jsme úspěšně prošli. Hodnoceny byly naše standardy
a vůbec angažovanost v oblasti zapojení se do služeb
v cestovním ruchu. V minulých třech letech jsme se zavázali, že budeme podporovat turistický ruch v našem regionu.
V srpnu jsme spolupořádali již 3. ročník Festivalu chutí
vůní a řemesel na Pardubickém zámku a také jsme se
účastnili již tradičního zářijového Hravého odpoledne
na farmě Apolenka.

Naše úsilí se zaměřovalo také na vydávání nových
materiálů souvisejících s cestovním ruchem – map, novin
a tematických brožur, které najdete v informačních centrech i jinde. Avšak nevydávali jsme jen ty, ale i další materiály, které přímo nesouvisejí s cestovním ruchem. Světlo
světa tak spatřily noviny a katalogy KRAJ PERNŠTEJNŮ, publikace příkladů dobré praxe 2016 -18 pod názvem Sedm statečných a úspěšných, brožura Pojdďte s námi sportovat, MASkáč speciál 2018 a další.
	Snažíme se také o spolupráci se školami. Již po dva
roky spolupracujeme na získávání financí z tzv. šablon. I tyto peníze pomáhají školám k dofinancování jejich
potřeb. Během podzimu jsme také organizovali několik
exkurzí pro školy.
Děkujeme Vám za to, že jste s námi na těchto počinech podíleli. Těšíme se na další spolupráci a příjemná
setkávání s vámi i v roce 2019.

