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Z Lanškrounska

Krátce p edstavujeme Místní ak ní sku-

pinu Lanškrounsko, z. s. (dále jen MAS 
Lanškrounsko): Cílem innosti MAS 
Lanškrounsko je podpora rozvoje ven-
kovského prostoru v rámci jeho územní 
p sobnosti s principy trvale udržitelné-
ho rozvoje s cílem zlepšení kvality živo-
ta v jeho území. Územní p sobnost je 
v rámci následujících 15 obcí: Albrechti-
ce, Anenská Studánka, Cotkytle, Dam-
níkov, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Lu-
ková, Ostrov, Rudoltice, Tatenice, Trpík, 
Sázava, Strážná a Žichlínek. Dosažení 
cíl  MAS Lanškrounsko je založeno na 
spolupráci všech aktér  života v regio-
nu a na efektivním využívání místních 
zdroj . innost p i podpo e rozvoje úze-
mí MAS Lanškroun vychází z princip  
metody LEADER. Jedná se o apolitické 
nezávislé spole enství ob an , nezisko-
vých organizací, soukromé podnikatelské 
sféry a ve ejné správy, které spolupracuje 
na rozvoji venkova. Jedním z nástroj  je 
získávání  nan ní podpory z fond  EU 
a z dalších zdroj . Takto p sobí v esku 
180 MAS a jejich sou ástí je v tšina obcí, 
které mají pod 25 tis. obyvatel, tedy ob-
lasti venkovského prostoru. Více informa-
cí o nás naleznete na http://www.maslan-
skrounsko.cz/, o MAS na http://nsmascr.
cz/o-nas/mistni-akcni-skupiny/. 

Strategie komunitn  vedeného místního 
rozvoje (dále jen SCLLD) je dokument, 
na základ  kterého budou plánovány veš-
keré aktivity MAS do konce roku 2022. 
Jednou z hlavních aktivit bude  nan ní 
podpora projekt  žadatel  z územní p -
sobnosti MAS Lanškrounsko. SCLLD 
byla p ipravována v letech 2014–2016 
a k 27. 1. schválena Valnou hroma-
dou MAS Lanškrounsko a nyní eká na 
schválení jednotlivými ministerstvy. P ed-
poklad vypisování prvních výzev ze 
strany MAS Lanškrounsko lze o ekávat 
na podzim 2016 a pr b žn  dále do 
roku 2022 do vy erpání veškerých pro-
st edk  alokovaných do našeho území. 
Realizace prvních projekt  podpo ených 
z níže zmín ných opat ení lze odhado-
vat v pr b hu první poloviny roku 2017. 
O postupu vyhlašování výzev a p íjmu 
žádostí o podporu budeme informovat 
v dalším vydání a prost ednictvím webo-
vých stránek. MAS Lanškrounsko má 
k dispozici alokaci ze t í opera ních 
program  a to: Integrovaný regionál-
ní opera ní program (IROP), Program 
rozvoje venkova (PRV) a Opera ní pro-
gram zam stnanost (OPZ) v celkové 
výši cca 45,6 mil. K . Mimo tyto  nance 
má MAS k dispozici prost edky na sv j 
provoz a 1 mil. K  na projekty spoluprá-
ce s ostatními MAS. V rámci projednáva-

ných projekt  spolupráce  guruje nap . 
projekt „Regionální výuka“ i „Mapo-
vání starých sad “. 

Pro každý opera ní program byl v rám-
ci SCLLD vytvo en tzv. programový rá-
mec, který obsahuje jednotlivá opat ení 
(pro PRV  che). Programový rámec 
PRV zahrnuje celkem 6  chí o celko-
vé alokaci 11,3 mil. K , IROP se skládá 
z 6 opat ení s 24,5 mil. K , OPZ poté ze 
3 opat ení s celkem 9,8 mil. K . ástky 
se vztahují k celému programovému 
období. 

V tabulce uvádíme navržená opat ení.

Další informace (jednotlivé aktivity, 
které z t chto opat ení/  chí lze pod-
po it, seznam možných žadatel , výše 
dotace apod.) naleznete v dokumentu 
Strategie CLLD oddíl 4.4 ak ní plán 
s. 197–225. 

Již nyní je možné konzultovat své pro-
jektové zám ry se zam stnanci MAS 
Lanškrounsko. Kancelá  MAS sídlí na ad-
rese Sokolská 288, Lanškroun, jedná se 
o budovu SOU a SOŠ Lanškroun. Sch z-
ku je vhodné p edem domluvit prost ed-
nictvím mailové adresy:

info@maslanskrounsko.cz nebo 
na telefonním ísle +420 732 359 358. 

Informace o výzvách a samotné MAS 
budou k dispozici p edevším na webu 
MAS: www.maslanskrounsko.cz, p ípad-
n  v chystaném zpravodaji (léto/podzim 
2016) i na sociální síti Facebook: 

https://www.facebook.com/
maslanskrounsko/?fref=ts. 

Samotný text Strategie komunitn  ve-
deného místního rozvoje je již nyní 
k dispozici na webu a FB MAS.

Jaroslav Vaní ek

MÍSTNÍ AK NÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO, z. s., P EDSTAVUJE 
STRATEGII KOMUNITN  VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 
PRO OBDOBÍ 2014–2020

Mosty 
pro budoucnost
V tšina pr myslových podnik  v našem 
regionu se v sou asné dob  nachází 
v nebývalém rozvoji. Rozsah zakázkové 
nápln  nutí adu z nich k investicím do 
rozši ování výrobních a provozních ploch. 
Další peníze proudí do moderních tech-
nologií, zejména CNC obráb cích stro-
j , pr myslových robot , ídicí výpo etní 
techniky apod. Tyto nové výrobní pro-
st edky zásadn  m ní a kultivují prost edí 
výrobních provoz .

P es veškerou automatizaci výroby se 
však jakýkoliv pr myslový subjekt neo-
bejde bez kvali  kovaných, zodpov dných 
a tv r ích pracovník , kte í jsou schopni 
složitou techniku využívat a stav t  nální 
výrobky. Práv  zde se objevuje zásadní 
problém dnešní doby – nedostatek kva-
litn  vzd laných technických pracovník , 
kte í by ve  rmách nahradili odcházející 
generaci, p ípadn  nastupovali do no-
vých objekt , rozši ujících výrobní kapa-
city. Nedostatek technicky vzd laných 
pracovník  p etrvává p esto, že  rmy 
nabízejí stabilní a slušn  ohodnocené 
pozice, které mohou zajistit každému 
mladému lov ku dobrou perspektivu 
i v osobním život .

Na podporu ešení t chto problém  inici-
oval Svaz pr myslu a dopravy eské re-
publiky prohlášení roku 2015 Rokem pr -
myslu a technického vzd lávání, který byl 
napln n adou zajímavých akcí. I  rmy 
v našem regionu, zejména SOMA, KOM-
FI, FOREZ Lanškroun, RIETER Ústí nad 
Orlicí a Bühler Žamberk, se rozhodly 

Programový 
rámec

Název

Program 
rozvoje 
venkova

Investice do zem d lských produkt

Uvád ní lokálních zem d lských produkt  na trh

Rozvoj a diversi  kace drobného podnikání v regionu

Podpora neproduktivních funkcí les

Investice v oblasti lesního hospodá ství a zpracování d eva

Projekty spolupráce (pouze pro MAS)

Integrovaný 
regionální 
opera ní 
program

Zvýšení bezpe nosti dopravy v obcích

Zvýšení p ipravenosti HZS k ešení a ízení rizik a katastrof

Komunitní centra

Rozvoj p edškolního vzd lávání

Investice v oblasti základního a st edního vzd lávání

Rozvoj neformálního a zájmového vzd lávání

Opera ní 
program 
zam stnanost

Podpora sociálního za le ování osob ohrožených sociálním vylou ením

Sociální podnikání

Prorodinná opat ení


