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Kraj Pernštejnů

Tipy MěSíce

… se nejen dobré kafe vaří (pokud jste ochot-
ni se smířit s tím instantním), ale také se tu 
pořád něco děje. Když nechystáme výzvy, 
chystáme semináře, když nechystáme semi-
náře, hodnotíme projekty, když nehodnotíme 
projekty, monitorujeme plnění SCLLD, když 
nemonitorujeme plnění SCLLD, připravujeme 
vlastní projekty, když… A nyní bychom chtěli 
využít tohoto lednového čísla a zavzpomínat 
na čerstvě uplynulý rok 2022 a poodkrýt něco 
málo z našich plánů na rok 2023. 

KRaJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Rodina certifikovaných producentů se v roce 2022 roz-
rostla na 27 a musíme říci, že je to skvělá a šikovná 
parta. V červnu 2022 jsme za podpory Celostátní sítě 
pro venkov pro producenty připravili přátelské setkání, 
kde jsme se mimo jiné přiučili, jak má vypadat web, 
který prodává, a jak na dotace. Příjemně jsme si po-
povídali a pochutnali na výrobcích našich producentů 
a vzhledem k úspěchu akce bychom si to rádi zopako-
vali i v roce 2023. Pro certifikované producenty jsme 
za podpory spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech 
vyhlásili 2. ročník deštníkového projektu Kreativní vou-
chery pro Kraj Pernštejnů, z kterého vznikla celá řada 
marketingových aktivit podporujících lokální produkci  
a pomalu ale jistě chystáme ročník třetí. A to rozhodně 
není vše, co máme pro podporu lokální produkce při-
praveno.

Projekt Rozvoj území mas 
Region Kunětické hory a 
podpora propagace KRaJ 
PERNŠTEJNŮ
Z Kraje Pernštejnů si neodběh-
neme daleko, protože i projekt 
Rozvoj území MAS Region Ku-
nětické hory a podpora pro-
pagace KRAJ PERNŠTEJNŮ 
realizovaný v roce 2022 za 
podpory POV Pardubického 
kraje byl zaměřen na podpo-
ru lokální produkce a nejen 
na něj, protože kromě novin 
a katalogů, které představují 
certifikované producenty a je-

jich produkty, z projektu vznikl i zábavný sešit pro děti 
„Poznávej svůj region“, který je plný úkolů a her, jejichž 
cílem je, aby děti objevily, co je v našem regionu pěk-
ného a dobrého.

Projekt Komunita pro komunitu
Komunita pro komunitu je název projektu, který jsme 
připravovali od května 2022 s aktivními obyvateli z na-
šeho regionu a blízkého okolí, kterým jsou komunitní 
problematika a komunitní aktivity blízké. Vám všem, 
kteří jste se účastnili kulatých stolů nebo setkání k pro-
jednávání akčního plánu OPZ+ a tohoto projektu, patří 
naše velké díky. Bez vás by tento projekt nespatřil svět-
lo světa. Projektovou žádost o mnoha a mnoha strán-
kách jsme v parném létě ke konci července předložili 
k hodnocení MPSV a netrpělivě čekali, jak to s projek-
tem dopadne. Zájem o výzvu Operačního programu 
Zaměstnanost plus, do které byl náš projekt předložen, 
byl z řad místních akčních skupin obrovský, a tak již 
po pár týdnech, co byla výzva spuštěná, bylo jasné, 
že se alokace nedostane ani zdaleka na všechny po-
dané projekty. Parné léto vystřídala zima a my známe 
výsledek, projekt dostal ve věcném hodnocení zelenou,  
a tedy můžeme jeho realizaci spustit od února 2023.  
A o čem projekt vlastně je? O posilování komunitních  
a rodinných vazeb prostřednictvím kulturních, osvěto-
vých a sportovních aktivit, komunitního tábora a klubu 
nebo o komunitní a mezigenerační spolupráci a do- 
brovolnictví. Slibujeme, že se letos o projektu ještě určitě 
rozepíšeme a představíme vám ho blíže.

strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (sCLLD)
Rok 2022 byl z hlediska SCLLD přelomový, protože byly 
kompletně zrealizovány projekty z Operačního progra-
mu Zaměstnanost. Až na jeden projekt, který požádal 
o prodloužení realizace, byly zrealizovány i všechny 
projekty z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu. Jen Program rozvoje venkova je ještě v plném 
proudu. A my už jsme natěšení na nové kolečko vyhla-
šování výzev a novou várku projektů tentokrát z progra-
mového období 2021 – 2027. 

MAS Region 
Kunětické hory
Vám do roku 2023 
přeje spoustu tvůrčích 
a inovativních nápadů.
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Maskáčku, 
co to, prosím tě, 
vyvádíš?

Vždyť jste říkaly, 
abych našim 
přátelům namaloval 
k Vánocům kuňku ...

POZNÁVE J
SVŮJ REGION
Pexeso, omalovánky, křížovky, spojovačka 
a další hry a úkoly z našeho regionu Kunětické hory
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