Starostové diskutovali o podobě budoucích operačních programů
V pátek 30. ledna 2015 se několik starostů z území MAS ORLICKO zúčastnilo
pracovního workshopu s názvem „Programové období 2014+ aneb dotační fondy po lopatě“.
Seminář byl uspořádán pro starosty z MAS v území NUTS 2 Severovýchod, kteří se zapojili do
celostátního projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.
Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv ČR (dále jen „SMS“), spolufinancování
zajišťuje Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Program zahájili Jana Kuthanová, regionální koordinátorka projektu za SMS a Petr
Kulíšek z MAS Nad Orlicí – oba zástupci hostitelské Královéhradecké krajské sítě MAS.
V průběhu programu pozdravil přítomné starostky a starosty také 1. náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje pan Otakar Ruml.
V pracovní části programu byl tajemníkem SMS Tomášem Chmelou detailněji
představen samotný projekt, v jehož rámci se workshop uskutečnil. Dále přednesli
zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj Kateřina Skálová a Ministerstva zemědělství Lucie
Chlupáčová příspěvky o dotačních možnostech pro obce a města v rámci připravovaného
Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova na léta 20142020. Praktické zkušenosti a postřehy zazněly také v dalších dvou příspěvcích. Jiří Guth
z MAS Sdružení růže přítomné seznámil s legislativním prostředím a příklady dobré praxe
v oblasti odpadového hospodářství. Markéta Dvořáková z MAS Brdy-Vltava pak představila
proces fungování komunitního plánování sociálních služeb ve svém regionu a dotační
možnosti budoucího Operačního programu Zaměstnanost.
Jana Kuthanová dále ozřejmila plánovací proces a chystaný strategický dokument
v rámci tzv. Integrovaných územních investic (ITI) pro metropolitní oblast Hradeckopardubické aglomerace. A neměli bychom opomenout také představení krajských sítí MAS –
za Pardubický kraj hovořila Olga Ondráčková a za kraj Královéhradecký pak Petr Kulíšek.
Doufáme, že pro přítomné starostky a starosty z naší MAS byl seminář přínosný a
odnesli si z něj nové informace o připravovaných programech. Těm z Vás, kteří jste se
hradeckého setkání neúčastnili, podáme podrobnější informace na prvním kulatém stolu
k projektu v našem regionu, a to buď 19. 2. v Českých Libchavách nebo 24. 2. v Letohradě.
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