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MAS RKH informuje své členy 

 
Konec měsíce ledna a celý únor se odehrávají ve znamení setkání významných pro budoucnost našeho 

regionu. Rádi bychom Vás touto cestou o uplynulých i budoucích událostech informovali, abychom 

Vám umožnili vhled do naší činnosti a umožnili Vám zapojení se do těchto aktivit. 

 

Již 30. ledna se v Hradci Králové uskutečnil workshop organizovaný Svazem místních samospráv pod 

názvem Evropské fondy po lopatě, kde byly starostům obcí představeny vyhlídky  

a očekávání týkající se následujícího programového období.  

 

3. února se poté uskutečnilo v Pardubicích setkání, na němž byla projednávána koncepce cyklo  

a in-line turistiky v Pardubickém kraji. Na tomto setkání byly probírány možnosti výstavby nových 

cyklostezek a cyklotras. V rámci tohoto jednání přednesli zástupci MAS Region Kunětické hory 

požadavky svých partnerských obcí, které vycházely ze Zásobníku projektů MAS RKH.  

 

5. února proběhlo společné jednání partnerských MAS Bohdanečska a Holicka o dalším postupu 

v rámci projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt. Tento projekt je v současnosti vlajkovou lodí 

našeho regionu. Základní myšlenkou projektu je zvýšení ekonomické samostatnosti regionu a zajištění 

propagace regionálním výrobcům, pro něž je klasická forma zviditelnění v médiích z finančních 

důvodů nemožná. Díky této formě prezentace se certifikovaní výrobci dostávají do širšího povědomí 

obyvatel regionu, a získávají tak i lehkou konkurenční výhodu. 

Ke Kraji Pernštejnů se váží v současnosti dvě významná 

data, a to 20. únor, což je termín podání přihlášek 

nových regionálních produktů k 3. certifikační komisi, 

která se uskuteční 5. března 2015 v Perníkové chaloupce 

v Rábech. Koncem dubna poté dojde k vydání nových 

propagačních předmětů a tiskovin, které budou po celý 

následující rok distribuovány do informačních center, 

vybraných organizací a institucí a na kulturní i sportovní 

akce pořádané nejen v našem regionu. Poslouží tedy 

nejen k prezentaci certifikovaných výrobců, ale 

sekundárně i k zvýšení turistické atraktivity našeho 

regionu, neboť tito výrobci a jejich produkty se stávají 

často turistickým cílem mlsných cestovatelů z celé 

republiky. 

 

Posledním významným dnem této etapy bude poté  

26. únor, kdy se uskuteční workshop Kulatý stůl pro 

starosty v rámci projektu MAS jako nástroj 

spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů, který 

organizuje Svaz místních samospráv pro představitele 

našich členských obcí. Druhou akcí v tento den bude 

valná hromada MAS RKH, na níž srdečně zveme 

všechny své členy.                                                        Certifikované mléčné výrobky z Farmy Apolenka 


