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Mnoho lidí vidí Nový rok jako začátek nové kapi-
toly – bílé listy, které čekají na popsání. Je to doba, 
kdy hodnotíme, co se nám povedlo, co nepoved-
lo, plánujeme si cíle na rok nový a slibujeme si, 
že konečně něco uděláme se svými nešvary. Jak 
to s těmi nešvary dost často dopadá, nebudeme 
raději rozebírat. A jak si v tomto sebehodnocení 
vede naše MASka? A jaké cíle si stanovujeme pro 
rok 2022?

Stará kapitola
Programové období 2014 – 2020 nám pomalu ale jistě 
dobíhá (však už má na čase), přesto se nám podařilo 
v roce 2021 vybrat 5 projektů z Integrovaného regio-
nálního operačního programu (IROP) v celkové výši do-
tace 10 720 434,60 Kč a 7 projektů z Programu rozvoje 
venkova (PRV) v celkové výši dotace 2.323.245,00 Kč. 
V rámci pilotní výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pern-
štejnů jsme za finanční podpory turistické oblasti Pardu-
bicko – Perníkové srdce Čech, z.s. podpořili 8 projektů 
v celkové výši dotace 136 140,00 Kč.
 Napsali jsme koncepční část strategie CLLD pro 
programové období 2021-2027, která nám byla v září 
schválena ze strany MMR, a tím jsme se mílovým kro-
kem posunuli v přípravách na spuštění nového pro-
gramového období. Sice jsme se rozloučili zkraje roku 
s jedním naším členem, ale další tři nové členy jsme 
přivítali. Pomalu ale jistě se nám rozrůstá i počet cer-
tifikovaných producentů v Kraji Pernštejnů. Patřili jsme 
mezi četné „stánkaře“ na dožínkách na pardubickém 
závodišti, které se vydařily tak, že jsme jim věnovali celý 
říjnový článek v našem Kunětickohorském MASkáči. 
Úspěšně proběhla také řádná volba do našeho Před-
stavenstva, Výběrové komise a Kontrolního výboru (tedy 
pro fungování MAS naprosto nezbytných orgánů) na 
valné hromadě, která se konala na Sv. Martina. 

Nová kapitola
V roce 2022 chceme dohodnotit projekty, které vzešly 
z v prosinci uzavřených posledních dvou IROP výzev 
programového období 2014-2020 a vyhlásíme ales-
poň ještě jednu výzvu z PRV. Plánujeme hlavně pokra-
čovat v přípravě programového období 2021-2027, už 
nám zbývají „jen“ akční plány a můžeme začít s realizací 
nové várky projektů! Dále chystáme např. novou výzvu 
v Kreativních voucherech pro Kraj Pernštejnů, připravu-

jeme po roční pauze setkání producentů zaměřené na 
marketingové aktivity. Taktéž po roční přestávce chystá-
me projekt z Programu obnovy venkova Pardubického 
kraje s názvem „Rozvoj území MAS Region Kunětické 
hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ“. Bude-
me chystat také příručku příkladů dobré praxe zamě-
řenou na úspěšně zrealizované projekty. I nadále bu-
deme animovat školy v rámci zjednodušených projektů 
a spolupracovat na projektu Zájmové vzdělávání nás 
baví!, v kterém koordinujeme dílčí projekty vybraných 
neziskových organizací. A zde výčet toho, co nás čeká, 
rozhodně nekončí. 

 A na závěr lednového vydání nemůžeme zapome-
nout ani na další významnou událost pro naši MAS, 
která tedy už začala v roce 2021, a tou je nepláno-
vaná obměna našeho pracovního týmu. Na tři tváře, 
s kterými jste se dosud potkávali, atť už v rámci dota-
cí, meziobecní spolupráce, regionálního značení KRAJ 
PERNŠTEJNŮ, či našich dalších aktivit, v roce 2022 če-
kají mateřské povinnosti. Tým se nám naštěstí podaři-
lo úspěšně doplnit do plného počtu, takže se jede dál  
a vaše projekty nejsou v ohrožení. Naopak, troufáme si 
říci, že jsou v dobrých rukou. Tímto budoucím mamin-
kám i jejich potomstvu přejeme hodně zdraví a hodně 
smíchu. A budeme se těšit na jejich návrat. Zároveň no-
vým kolegyním přejeme, atť se jim v MASce líbí a dopo-
mohou na svět mnoha pěkným a užitečným projektům 
a aktivitám.

 A vám, našim milým čtenářům, přejeme, atť se vám 
podaří ty bílé listy roku 2022 popsat s chutí a dle vašich 
představ.
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MAS Region Kunětické hory
Vám přeje do roku 2022 
spoustu úspěšných projektů, 
těch životních i těch dotačních.

PF 2022

Tak už nám 
to svítí jako 
vánoční 
stromeček.
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