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akce měsíce Bilancování a balancování 
na přelomu roku 2016/17

mas RkH se neomezovala jen na sepsání strategie, nebotť 
chceme, aby za námi byl vidět kus práce a abychom i my 
přispěli ke zviditelnění našeho krásného kraje. Podpo-
rovali jsme místní akce, především sousedské slav-
nosti v Perníkové chaloupce a Hravé odpoledne na farmě 
apolenka. Největším počinem letošního roku bylo uspo-
řádání Festivalu chutí, vůní a řemesel v rámci 
Olympijského parku Pardubice 2016. Zde jsme spojili síly 
s kulturním centrem Pardubice a navázali úzkou spolupráci.

k rozvoji cestovního ruchu jsme přispěli i vydáním 
několika materiálů. Prvním z nich je cyklo a turistic-
ká mapa celého regionu, kde jsou vyznačeny největší 
cestovatelské pozoruhodnosti oblasti. mapa byla rozdistri-
buována na informační centra, na regionální akce a do 
vybraných institucí, kde je volně k dostání. Dále jsme také 
přispěli k vytvoření materiálů sO Loučná, které mapují 
jeho historii, příběhy a také zajímavosti.

Podporu krátkých 
dodavatelských 
řetězců, cestovní 
ruch a prezentaci 
výrobců představu-
je aktivita s názvem 
kRaJ PeRNŠTeJNŮ. 
V loňském roce se 
uskutečnily dvě cer-
tifikační komise, které rozšířily řady výrobců o 7 nových 
členů. Byly vydány aktualizované katalogy a noviny Doma 
v kraji Pernštejnů, Doma v regionech a samozřejmě jsou 
tito šikulové propagováni na internetu. Všichni výrobci 
dostali také možnost účastnit se všech zmiňovaných akcí 
a byli propagováni i na celorepublikových veleakcích jako 
je vyšehradská má vlast, cestami proměn.

Protože víme, že základním pilířem naší společnosti je 
vzdělávání, stali jsme se součástí realizačního týmu 
místního akčního plánu ORP Pardubice. Školám v násle-
dujících letech budeme moci nabídnout poskytování infor-
mací a metodickou pomoc při vyplňování šablon. Taktéž 
nadále pokračuje spolupráce s Univerzitou Pardubice.

V roce 2015 jsme se zapojili do Českého 
systému kvality služeb, který nastoluje 
standardy nejen poskytovaných služeb, ale 
i fungování organizací. Tento certifikát jsme v roce 2016 
úspěšně obhájili.

co nám přinese rok následující uvidíme. Rádi bychom 
pokračovali v nastolených trendech a chtěli bychom vy-
mýšlet a inspirovat se i dalšími dobrými nápady. Novin-
kou je určitě vyhlašování výzev k podání žádosti o dotaci 
v probíhajícím programovém období, kde se budeme 
snažit všem žadatelům nabídnout maximální součinnost 
v podobě pořádání seminářů k tématům a metodickém 
vedení v průběhu realizace projektů. Doufejme tedy, že 
i rok následující bude ve znamení pozitivních překvapení 
a výsledků a náš region se bude úspěšně rozvíjet.

měsíční zpravodaj mas Region kunětické hory, z.s.

www.masrkh.oblast.cz

Rok 2016 byl pro existenci MAS Region Kunětic-
ké hory zcela zásadním. Byla to epocha, kdy byla 
úspěšně dokončena Strategie území a schvá-
lena příslušnými ministerstvy. Tento fakt se stal 
rozhodujícím v tom, že bylo možno přistoupit 
k dalšímu kroku, a to vyhlašování výzev. První 
výzva byla vyhlášena těsně před Vánoci roku 
2016 a další budou následovat. Toto však ne-
bylo alfou a omegou našeho úsilí, nebotť jsme 
se snažili orientovat i na další aktivity.

Zahájení turi-
stické sezóny 
v Pardubicích

www.masrkh.oblast.cz

Tříkrálový 
koncert 
Sezemice

www.sezemice.cz

LOGO MANUÁL

Festival chutí, vůní a řemesel 
bavil i nejmenší

Stezka podél Labe, cyklistický klenot

http://www.masrkh.oblast.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=139122
http://www.sezemice.cz/trikralovy%2Dkoncert%2Dceska%2Dmse%2Dvanocni%2Djakub%2Djan%2Dryba/a-1188

