Aktuální dění v MAS Blaník: nové vedení a finalizace Strategie 2014-2020
Tisková zpráva ze dne 18. 11. 2015
V lednu 2016 došlo v nejvyšším vedení MAS Blaník hned k několika personálním změnám.
Dne 11. 1. 2016 proběhlo jednání Výboru MAS Blaník, na kterém odstoupila z funkce
předsedkyně Mgr. Zuzana Klímová Vaňková. „ MAS Blaník úplně neopouštím, nadále zůstanu
členkou Výboru a nově zvolenému vedení přeji hodně zdaru do dalších aktivit MAS. Všemtaké
děkuji za dosavadní spolupráci a podporu,“ uvedla Zuzana Klímová Vaňková. Novou
předsedkyní byla zvolena Mgr. Renata Vondráková, která tuto funkci v MAS Blaník již
vykonávala. Místopředsedou MAS Blaník se stal Pavel Duda, soukromě hospodařící rolník
z obce Pravonín. Druhým místopředsedou je Mikroregion Český smaragd, který nově
zastoupen panem Mgr. Janem Balšánkem, učitelem na Základní škole v Trhovém Štěpánově.
V současné době MAS Blaník směřuje veškeré své aktivity k podání žádosti na Strategii MAS
Blaník 2014-2020. Programové rámce jsou nastaveny, probíhají už jen úpravy detailů, aby nic
nebránilo hladkému schválení strategie MAS Blaník 2014 – 2020 a mohlo se začít konečně
s tím, na co celé území MAS Blaník čeká, a to je podávání žádostí o dotace a realizace
projektů.
A na co tedy vlastně půjde v MAS Blaník čerpat finanční prostředky z Evropské unie?
V Programu rozvoje venkova (PRV) půjde čerpat například na technologie pro rostlinu i
živočišnou výrobu, dále na investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů. Na
území po pozemkových úpravách bude podporováno budování polních cest a návazné
infrastruktury. Velká část finančních prostředků půjde na podporu podnikání na venkově a
vytvoření pracovních míst. V neposlední řadě budou v rámci PRV podporovány investice
v lesích jako např. výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, výstavba herních či naučných
prvků či zřizování odpočinkových stanovišť.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu MAS Blaník podpoří vytváření
bezpečnostní prvků v obcích, zázemí pro sociální služby (stavební úpravy, pořízení vybavení
atd.), výstavbu komunitního centra. Bude podporována i infrastruktura pro mateřské a
základní školy, mimoškolní a celoživotní vzdělávání. V neposlední řadě plánuje MAS Blaník
podpořit typové projekty na výstavbu sociálního bydlení a sociální podnikání.
Posledním operačním programem, ze kterého půjde přes MAS Blaník čerpat, je Operační
program Zaměstnanost. V tuto chvíli se předpokládá podpoření čtyřech opatření, a to hlídání
dětí pro pracující rodiče, podpora sociálního podnikání, činnosti komunitních center a různé
programy pro práci se sociálně ohroženou skupinou obyvatel mimo režim zákona o
sociálních službách
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