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Jedním z prostředků rozvoje regionu jsou finance z ope-
račních programů evropské unie. mnoha lidem při slovech 
projekt a dotace naskakuje téměř kopřivka, nebotť přiznej-
me si to, především kvůli negativní prezentaci v médiích 
nejsou tyto termíny vnímány úplně pozitivně. ale ono je 
to vlastně logické, je to stejná situace jako v životě. Pokud 
se vám něco povede, je to záležitost, kterou nikdo moc 
neřeší. ale pokud se něco nepovede a je to problém, je 
to okamžitě senzace a dozvídá se o tom široká veřejnost.  
a stejně tak je to i s projekty. Většinou se dozvídáme 
o těch, které nedopadly úplně nejlépe. 
 V rámci předchozích let bylo již 11 projektů zdárně 
žadateli zrealizováno, v případě dlouhodobých projektů 
dochází k jejich úspěšné realizaci. a jak je na tom z hledis-
ka projektů podaných do výzev mas rok 2019? V regionu 
se podařilo během roku 2019 podpořit 6 nových pro-
jektů v celkové hodnotě 10 877 275,49 Kč. konkrét-
ně 2 projekty v hodnotě 1 238 193 kč  byly podpořeny 
z Programu obnovy venkova. Tyto peníze umožní nákup 
zemědělské techniky a vytvořit lesní naučnou stezku. Dal-
ší projekt vzešel z Operačního programu Zaměstnanost. 
Zde investice v hodnotě 1 199 831,25 kč směřovala na 
podporu nezaměstnaných matek. Posledním operačním 

programem, ze kterého byla vyčerpána částka nejvyšší, 
a to 8 439 251,24 kč, byl Integrovaný regionální operační 
program. V rámci 3 projektů byla podpořena modernizace 
učeben základních škol a založení sociálního podniku.
 ale nebavme se jen o financích, je mnoho nápadů, 
které se daří uskutečňovat a nejsou k tomu potřebné žád-
né horentní částky, nebo jsou dokonce založené vyloženě 
jen na spolupráci a dobré vůli. Takovou iniciativou je Vám 
již dobře známý Kraj Pernštejnů. I vloni proběhla 2 jed-
nání certifikační komise a přibyli noví výrobci. Na jejich 
podporu byly vydány i aktuální propagační materiály, tedy 
katalogy a noviny. když už jsme u těch tiskovin, mysleli 
jsme i na naše nejmenší, nebotť byly vydány omalovánky 
představující náš region. Taktéž spatřil světlo světa spe-
ciální maskáč, kde jsme se snažili myslet opět na děti 
a dá se říci, že je letos takový hravější, ale snad doká-
že i potěšit a trochu o našem kraji také něco naučit. co 
se dále týká rozšiřováni povědomí o existenci a krásách 
našeho regionu široké veřejnosti, spolupracovali jsme na 
vzniku propagačního videa svazku obcí Loučná. 
Taktéž se podařilo uskutečnit projekt Venkov 21. sto-
letí, v jehož rámci byly vystavěny dva přístřešky pro turisty 
i cyklisty ve starých Ždánicích a sezemicích, ale o tom bylo 
již napsáno mnoho.

 Jak je vidět, úplně jsme se nestíhali nudit, ale to je dob-
ře. Tedť jsme už jen zvědaví, co nám připraví rok 2020. 
můžeme jen odhadovat, jaké nové výzvy před nás postaví. 
Nicméně věříme, že společnými silami se vše zvládne a i ten-
to rok přispěje k dalšímu rozkvětu Regionu kunětické hory. 

Rok 2019 je již nenávratně minulostí, bylo by 
tedy záhodno se opět trochu zamyslet nad tím, 
co přinesl do Regionu Kunětické hory nového. 
Co se nám všem společnými silami podařilo vy-
myslet, vybudovat a jakým směrem se náš regi-
on během roku rozvíjel.

https://www.youtube.com/watch?v=Okxbmgptn2Y&feature=youtu.be

