Vážené dámy a pánové …..

také bych chtěla využít vaší účasti na oslavě výročí 10 let vzniku
svazku obcí Mariánská zahrada a představit vám spolek dříve
občanské sdružení Otevřené zahrady Jičínska, které od roku 2009
podporuje rozvoj území turistické oblasti Mariánská zahrada na
základě schváleného Strategického plánu Leader. Tento strategický
plán na období 2009 -2013 schválil Státní zemědělský intervenční
fond. Proběhlo celkem 5 výzev podávání žádostí o dotaci. V nich bylo
podpořeno celkem 88 projektů a rozdělena dotace téměř 20 milionů
Kč. Většina těchto dotací přispěla právě k rozvoji obcí, které jsou
členy svazku obcí Mariánská zahrada a jsou součástí turistické oblasti
Mariánská zahrada.
Dotace se přímo týkají těchto obcí na území Mariánské zahrady:
Běchary – 2 projekty, Bukvice – 3 projekty, Bystřice – 3 projekty,
Dětenice – 1 projekt v rámci projektu spolupráce), Dolní Lochov – 4
projekty, Kopidlno – 3 projekty: Město Kopidlno (262 485 Kč), TJ
Kopidlno (242 139 Kč), Jiří Antoš (299 600 Kč), Kostelec – 1 projekt:
Ing. Jana Bíšková (299 461 Kč), Libáň – 2 projekty: Město Libáň
(234 001 Kč, 46 295 Kč)
Nemyčeves – 3 projekty: Obec Nemyčeves (218 999 Kč, 71 400 Kč),
Podhradí – 4 projekty: Městys Podhradí (144 412 Kč – Hlásná Lhota,
161 468 Kč – Šlikova Ves, 199 586 Kč – Městys Podhradí), Michal
Rambousek (69 502 Kč – Šlikova Ves), Rokytňany – 2 projekty,
Údrnice – 1 projekt, Veliš – 3 projekty: Obec Veliš (606 015 Kč, 2
589 390 Kč z projektu spolupráce, 438 824 Kč), Vitiněves – 5 projektů:
Obec Vitiněves (571 950 Kč, 662 544 Kč, 445 500 Kč, 183 046 Kč), SDH
Vitiněves (274 500 Kč), Zelenecká Lhota – 3 projekty: Obec Zelenecká
Lhota (1 573 964 Kč), Občanské sdružení Na zelené louce (1 372 185
Kč), Marie Kořenářová (93 373 Kč), Jičíněves – 1 projekt: Jaroslav
Šoltys (104 000 Kč)

Nyní bych se ráda zmínila o procesu financování rozvoje aktivit
v zájmovém území MAS pro období 2014 – 2020
Pro nové programovací období 2014 – 2020 je od listopadu 2012
připravován nový strategický plán - „Integrovaná strategie rozvoje
území Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska na období 2014
– 2022“. Jedná se o zásadní koncepční dokument, podle kterého se
bude řídit všestranný rozvoj území MAS v uvedeném období.
Účelem tvorby integrované strategie je definovat hlavní směry
rozvoje území i konkrétní kroky, které v daném období napomohou
zlepšit celkovou socioekonomickou situaci území i jeho přitažlivost
pro návštěvníky.
Po dokončení tvorby strategie bude strategie schválena na členské
schůzi MAS a předložena Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
k vyhodnocení. Tím bude stanoven objem finančních prostředků,
které MAS bude v období 2014 - 2020 přidělovat na konkrétní
projekty žadatelů o dotaci. Předpokládaný termín schválení strategie
odhadujeme na konec roku 2014 a vyhlášení prvních výzev
k předkládání žádostí o dotaci pro žadatele plánujeme na 1. pololetí
2015. Je zde teoretický předpoklad, že by MAS do svého území mohla
v období 2014-2020 rozdělovat až 50 milionů Kč za rok místo 5
milionů Kč za rok v období 2014 -2020.
Rámcovou představou o účelu tvorby strategie je vytvořit podmínky
pro úspěšný rozvoj území, který přinese větší atraktivitu území pro
obyvatele i návštěvníky.
Strategie je založena na těchto principech rozvoje:
 Podpora a rozvoj partnerství členských subjektů MAS (ze
soukromého, neziskového i veřejného sektoru)
 Průběžná komunikace s aktéry v území i s veřejností (obyvateli i
návštěvníky) vedoucí k identifikaci rozvojových potřeb
 Realizace konkrétních projektů (jednotlivých subjektů i ve
spolupráci více subjektů)

Cíle strategie stanoví, čeho chce MAS dosáhnout realizací své
integrované strategie, tedy do roku 2022. Z dosavadních prací na
tvorbě strategie zatím vycházejí následující cíle, které bude potřeba
ještě podrobněji upřesnit a určit k nim kvantitativní ukazatele:
1. Zkvalitnění infrastruktury
2. Kvalitní podmínky pro život obyvatel
3. Rozvoj podnikání
4. Rozvoj cestovního ruchu
5. Kvalitní životní prostředí
6. Řízení rozvoje území.

Průběžně probíhá zjišťování konkrétních projektových záměrů, které
by na území MAS měly být v období 2014 – 2020 realizovány.
Projektový záměr je stručný popis připravovaného či plánovaného
projektu, kde je určeno období realizace projektu, předpokládané
náklady na realizaci projektu, uvedeno vytvoření či nevytvoření
pracovního místa a popsán předpokládaný způsob financování
projektu.

Proces tvorby strategie a pracovní verze strategie je průběžně
zveřejňován na webových stránkách www.otevrenezahrady.cz.
Zasílejte nám svoje témata pro projektové záměry.
Čím více subjektů a jednotlivců se do tvorby strategie zapojí, tím
bude strategie kvalitnější, tím více se podpoří všestranný rozvoj
území a tím se zvýší možnosti financování projektů z Evropské unie.
Máte-li jakékoliv věcné připomínky či náměty do strategie, tak je
velmi uvítáme. Sdělte nám svoje názory na telefon 602 420 396 či
email otevrenezahrady@seznam.cz.
Děkuji vám za pozornost
Kamila Kabelková, manažerka MAS OZJ

