
Plánovací období EU 2014–2020 se chýlí ke konci. V r. 2021 proběhnou poslední plánované výzvy pro subjekty v území. Dojde k vy-
hlášení II. výzvy tzv. PRV článku 20 – na podporu aktivit v obcích. Plánovací období 2021–2027 má pouze hrubé obrysy.

V r. 2020 splnila MAS ŽR mezi prvními povinné podmínky standardizace pro období 2021–2027. Opět se zapojily všechny obce úze-
mí, což vyjádřily svým souhlasem. Proběhlo detailní dotazníkové šetření na obcích. Disponujeme analytickými daty a kvalitním zásobníkem 
projektových záměrů. Bohužel však bez dalších informací ze strany centrálních orgánů žádná MAS nemůže dopracovat hlavní dokument – 
Strategii rozvoje a připravovat výzvy pro vás, žadatele. Stojíme tedy na startovní čáře. V r. 2021 se budeme věnovat diskuzi s odborníky na 
jednotlivá témata, abychom si dobře stanovili naše priority. 

Je proto důležité aktivně sledovat informace z MAS ŽR buď v elektronické formě, při jednáních orgánů nebo lze kdykoli využít po dohodě 
možnost individuálních konzultací. R. 2021 všichni věnujme přípravě našich záměrů – pokud je to potřeba, zadejme zpracování technických 
projektových dokumentací, aktualizujme či dopracujme strategické rozvojové dokumenty, řešme vlastnické vztahy k plánovaným záměrům, 
a to bez ohledu na to, zda bude to či ono podpořeno dotačně. Řešme věci zásadní. 
Co je v kompetencích a možnostech MAS Železnohorský region – vaší regionální servisní organizace?

Vlastní aktivity: REŽIJNÍ CENY 
(z důvodů komplexní dlouhodobé znalosti území a efektivity práce)

•  Možnost zapojení se do projektů MAS (Geolokality, Komunitní zahrady, 
    Venkovské expozice, Venkov 21. stol., Otevřená krajina, Klidové zóny místních hřbitovů, 
    Granty na podporu přírody, aj.)
•  Odborné zpracování žádostí a příloh do veškerých dotačních programů PK/ČR/EU, vč. kompletní administrace    
•  Odborné zpracování podkladů a zajištění výběrového řízení na dodavatele v rámci VZMR
•  Odborné posouzení a zpracování investičních záměrů 
•  Odborné zpracování strategických rozvojových dokumentů, vč. vzdělávání v oblasti strategického plánování
•  Odborné zajištění výkonu pověřence GDPR pro obce/MŠ/ZŠ
•  Marketingový servis pro regionální producenty
•  Tvorba aktivit a vzdělávání v oblasti lokální ekonomiky
•  Stolní kalendáře
•  Propagační materiály, využití kartografických dat v majetku MAS, vč. možnosti zvýhodněné placené inzerce
•  Zapůjčení mobiliáře na akce (stánky, projektor, ozvučení, raznice, výstavní stojany…)
•  Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme: vzdělávací semináře, exkurze, turistické programy, odborné posudky z oblasti přírody, 
   architektonické studie veřejných ploch, mapové podklady, textové podklady, grafické návrhy a výrobu propagačních materiálů, 
   jazykové překlady z a do anglického jazyka, aj...
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V Heřmanově Městci 6. 11. 2020

Aktivity v rámci realizace SCLLD (strategie): 
ZDARMA
•  Odborné průběžné hodnocení záměrů vztahujících se do oblastí strategie
•  Odborné semináře pro žadatele, vč. detailního poradenského servisu 
   pro zpracování žádostí a příloh dle výzev
•  Detailní poradenský servis pro zpracování žádostí a příloh v rámci 
    šablon pro MŠ a ZŠ
•  Vzdělávací akce pro členy: odborné inspirační semináře
•  Informační servis: články měsíce, měsíční kalendář akcí, zpravodaj, 
   správa webu, facebooku, interaktivní mapa


