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akce měsíce

Vážení čtenáři MASkáče,
úspěšně jsme se prokousali rokem 2017 a bylo by vhodné
učinit drobné shrnutí a zhodnocení tohoto období. Rok
2017 byl již ve znamení vyhlašování výzev a podpory projektů v našem regionu. Nestalo se toho málo. V realizaci jsou tři projekty z PRV a jeden projekt z OPZ
a další projekty jsou ve fázích kontroly. V rámci prorodinných opatření budou pořádány příměstské tábory. Zemědělství je podporováno nákupem techniky a zařízení na
zpracování zemědělských produktů, dále je realizována
výstavba hnojiště v obci Časy. V rámci IROP se plánují modernizace a výstavby chodníků v obcích. Také je realizován
projekt Obnova sportovištť v Regionu Kunětické
hory, který rovněž přispěje k zvelebení našeho regionu.
I v příštím roce plánujeme další vyhlašování výzev, a to
z Programu rozvoje venkova, Integrovaného operačního
programu a Operačního programu Zaměstnanost, proto
sledujte náš harmonogram plánovaných výzev.
Minulý rok byl taktéž úspěšný pro Kraj Pernštejnů, nebotť
se počet výrobců přehoupl přes 20 a již nyní evidujeme
další zájemce. Opět se podařilo uspořádat Festival chutí,
vůní a řemesel, který se setkal s ještě větším ohlasem než
o rok dříve, a je plánováno jeho třetí pokračování opět
o prázdninách, konkrétně již bylo stanoveno datum, a to
18. srpna. Jsme rádi, že se tento podnik zařadil mezi

stálice pardubických akcí a že naši výrobci mají dlouhodobě možnost prezentovat svůj um a své nadšení široké
veřejnosti. Loňská návštěvnost byla odhadována přes
5 000 návštěvníků, tak uvidíme, třeba letos pokoříme onu
legendární desítku.
Taktéž jsme již třetím rokem držiteli certifikátu Českého
systému kvality služeb. Koncem listopadu jsme byli
podrobeni kontrole plnění našich závazků přímo z MMR
a lze podotknout, že jsme obstáli a vůči naší práci nebyly
vzneseny žádné námitky.
Taktéž jsme vydali několik propagačních materiálů a map,
které podpoří rozvoj cestovního ruchu v území. V rámci
projektu Venkov 21. století budou v území vystavěny
dva interaktivní infopointy, přístřešky, kde budou informace o regionu a bude zde možnost i dobití mobilního
telefonu. Tento projekt vznikl ve spolupráci s MAS Železnohorský region a MAS Pošumaví.
Nutno podotknout, že jsme se úplně nestíhali nudit a doufáme, že rok 2018, bude minimálně stejně plodný jako ten
minulý. Těšme se tedy, co nám následující měsíce přinesou
krásného, a komplikací se nebojme, berme je jako výzvy
k překonávání.
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