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ÚNOR 2015
Zapsaný spolek Otevřené zahrady Jičínska (OZJ) usiluje o veřejně prospěšný udržitelný rozvoj území,
které je vymezené turistickou oblastí Mariánská zahrada a částí turistické oblasti Valdštejnova zahrada
v turistickém regionu Český ráj. Cíle spolku jsou naplňovány administrací projektů z vlastních výzev,
dotačním poradenstvím a rozvojem spolupráce subjektů uvnitř území na principu partnerství.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 + ANEB DOTAČNÍ FONDY PO LOPATĚ
Tak zněl název semináře určeného starostkám a starostům obcí Královéhradeckého a Pardubického kraje, který si
kladl za cíl pomoci se orientovat v možnostech a pravidlech čerpání finančních prostředků, jež se sebou přináší
operační programy nového programovacího období. Sdružení místních samospráv (SMS ČR) ve spolupráci s Místními
akčními skupinami (MAS) Královéhradeckého a Pardubického kraje společně pozvali představitele obcí obou krajů
na společné setkání do kongresového centra Aldis v Hradci Králové na pátek 30.1.2015 od 10.00 hodin.
Seminář se konal v rámci celonárodního projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“,
kterým chce SMS jako nositel tohoto projektu podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné
správy. Právě na platformě MAS a jejich přínosu pro daná území působnosti jsou tyto snahy nejefektivnější. Koncept
místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní
partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova. Manažer projektu Tomáš Chmela k tomu řekl: „V nových
možnostech je třeba se co nejdříve zorientovat a připravit co nejvíce kvalitních projektů“. Jak na to? Řadu odpovědí
našli starostové právě na setkání v Hradci Králové. V programu vystoupili zástupci SMS ČR, krajských sdružení MAS,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj a další.
A pro ty, kteří se s termínem MAS dosud nesetkali, přinášíme malé obeznámení. MAS = Místní akční skupina
= otevřené sdružení lidí se společným zájmem o rozvoj venkovského území, ve kterém žijí. MAS je nezisková
organizace, jejímiž členy jsou místní obyvatelé, zástupci veřejné či neveřejné sféry, neziskových organizací
a podnikatelé. Zástupci nestátních a nesamosprávních subjektů musí tvořit více než 50 % členské základny.
S využitím programu LEADER se snaží o rozvoj venkovských oblastí, kde působí. Iniciativa LEADER se opírá o přístup
zdola nahoru, vychází ze zkušenosti, že venkovské oblasti mohou významně přispět ke svému rozvoji. V České
republice je zaregistrováno zhruba 180 MAS.
Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností,
která sdružuje a hájí zájmy menších obcí a měst v ČR. Prosazuje spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce
a města v ČR (rozpočtové určení daní). SMS hájí zájmy venkova a jeho obyvatel. Poskytuje platformu obcím
a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým)
sektorem. SMS je řádným připomínkovým místem legislativních návrhů, které se týkají obcí a měst.

SETKÁNÍ STAROSTŮ – pondělí 23. února od 17 hodin ve Střevači
MAS Otevřené zahrady Jičínska (MAS OZJ) v rámci regionálních aktivit projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí
pro efektivní chod úřadů“ plánuje uspořádání tzv. kulatého stolu pro starosty, kde představitelé obcí budou moci
sdělit své pozitivní i negativní zkušenosti s výkonem veřejné správy. Termín této akce je stanoven na 23. února
2015 v 17 hodin v klubovně sportoviště v obci Střevač. Témata spolupráce a konkrétní kroky k naplňování
spolupráce obcí a MAS OZJ budou zohledněny v samostatné kapitole ve Strategii MAS OZJ na období 2014 – 2020.
Výstupem tohoto projektu bude také Studie současného stavu výkonu veřejné správy, která bude identifikovat
aktuální problémy obcí a bude východiskem pro iniciování legislativních změn, které budou soustředěny
v dokumentu Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější výkon veřejné správy v obcích.

Více informací o činnosti spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. naleznete na www.otevrenezahrady.cz.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí.
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