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SLOVO ŘEDITELKY MAS HOLICKO
Vážení čtenáři,
od minulého vydání Zpravodaje MAS Holicko uběhlo pouze půl roku, ale náš tým odvedl velký kus
práce.
Především byly vypsány 2 výzvy k předkládání žádostí o dotaci s celkovou finanční alokací 5.528.833,Kč. V rámci těchto výzev bylo vybráno k podpoře celkem 11 žádostí o dotaci z celého území MAS.
Jak jsme Vás již informovali v minulém vydání, naše manažerky se pustili do zpracování Integrované
strategie rozvoje území Holicka pro roky 2014—2020. Za posledního půl roku proběhlo dotazníkové
šetření a diskusní skupiny s občany a starosty jednotlivých obcí na území MAS Holicko. Výsledky tohoto výzkumu jsou uvedeny v jednom ze článků tohoto zpravodaje. Tímto ale práce na Integrované
strategii území nekončí, na podzim tohoto roku plánujeme uskutečnit další pracovní setkání. Pokud
tedy máte zájem o rozvoj území Holicka a chtěli byste něco změnit nebo naopak podpořit, rádi Vás
na těchto setkáních uvítáme.
Poslední ale neméně důležitá věc, na kterou bych chtěla upozornit je spolupráce MAS Holicko s ostatními MAS Pardubického okresu (MAS Region Kunětické hory
a MAS Bohdanečsko) na zavedení jednotného značení výrobků na svém území s názvem „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt“. Výrobci na území těchto 3 MAS
získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce. Značení je určeno nakupujícím přímo
v regionech – turistům, kterým pomáhá objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým tradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat místní výrobce. Pokud jste tedy místním výrobcem nebo je vaším koníčkem nějaká zajímavá činnost (např. proutěné výrobky, keramika,
šperky, sklo, pekařské výrobky, sýry, víno, ovoce, zelenina, med, bylinné čaje, apod.) neváhejte kontaktovat manažerku MAS Holicko, abyste se dozvěděli více.
Na závěr bych chtěla připomenout, že jsme zde i pro ty obyvatele regionu, kteří chtějí pomoci rozvoji regionu bez ohledu na vlastní prospěch. Členství nebo aktivní
pomoc v orgánech a komisích MAS jsou přístupné každému.
Ing. Michaela Kovářová, Ředitelka MAS Holicko

MAS HOLICKO ROZŠIŘUJE ČLENSKOU ZÁKLADNU
Pro další rozvoj naší činnosti hledáme aktivní členy z řad podnikatelů, zemědělců,
neziskových organizací i občanů.

Způsob vstupu do MAS
vyplývá ze Statutu MAS
Holicko, Zájemce o členství
podá písemnou přihlášku
do MAS a o jeho přijetí
za nového člena rozhodne
Správní rada MAS, která
je k rozšíření členské základny
výrazně
nakloněna
s vědomím ideální vyváženosti veřejného a soukromého sektoru. Rozhoduje
právní způsobilost a odhodlání pracovat v kolektivu a ztotožnění se s cíli MAS.
Správní rada MAS hlasuje o členech jednotlivě.

Pro potřeby programů typu LEADER se za členy považují:
A)

právnické osoby, pokud jejich statutární orgán nebo pověřený zástupce
je členem některého orgánu MAS,

B)

Fyzické osoby, které jsou členy některého orgánu MAS a nezastupují
žádnou právnickou osobu.

Za veřejnou sféru se považují obce a jejich svazky, organizační složky státu, školy
zřizované veřejnoprávními korporacemi a obchodní společnosti zcela vlastněné
nebo založené veřejnoprávní osobou.
Za soukromou sféru se pak považují ostatní organizace—zejména podnikatelé
a nejmenované neziskové organizace.
Pokud chcete přispět ke zlepšení života lidí ve zdejším mikroregionu a efektivnějšímu fungování malého a středního podnikání i veřejné správy—podejte
si žádost o členství v MAS Holicko, o.p.s. Více informací naleznete na našich
internetových stránkách www.holicko.cz nebo Vám ráda na Vaše dotazy odpoví
Ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová na telefonu 775 302 057.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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ROZŠÍŘENÍ ÚZEMÍ MAS HOLICKO, o.p.s.

Dne 3. června 2013 schválila Správní rada MAS Holicko žádost obce Radhošť o
zařazení do územní působnosti MAS Holicko, o.p.s.
Tímto krokem bude MAS Holicko působit na území již 15 obcí—celková rozloha
mí je od tohoto data 216,01 km2 (o 4,8 km2 více) a žije zde celkem 17.184 obyvatel (o 170 obyvatel více).
Rozhodnutí obou partnerů o navázání spolupráce prostřednictvím rozšíření
územní působnosti vycházelo z dosavadních zkušeností s realizací metody LEADER a ze zájmu začít se již nyní připravovat na nové dotační období 2014—2020,
které by mělo mimo jiné přinést mnohem širší uplatnění metody LEADER v rámci
jednotlivých programů.

ÚČAST MAS HOLICKO NA LEADERFESTU 2013 VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Ve dnech 20. – 21. června 2013 se uskutečnilo ve Velkém Meziříčí již tradiční
čtvrté setkání zástupců místních akčních skupin a dalších zástupců venkova,
pracujících
metodou
LEADER. MAS Holicko byla
prezentována
banerem
ve společném velkoplošném stanu všech MAS ČR
a manažerky se zúčastnily
po oba dva dny odborných
seminářů.
Místní
akční
skupiny
z České republiky, Slovenska, Polska, Chorvatska
a Litvy diskutovaly na
téma budoucnosti metody LEADER po roce 2014 v návaznosti na vzdělávání,
partnerství a spolupráci všech aktérů ve venkovském prostoru. Splněným cílem
setkání bylo zjistit a diskutovat nové možnosti pro zapojení MAS společně
s orgány a organizacemi, které jsou za tvorbu operačních programů odpovědné.
Současně se také povedlo vznést alternativní myšlenky do společných úvah
formou přednášek s odborníky s trochu jiným pohledem na venkov a jeho možnosti rozvoje. Nabytý dvoudenní program byl protkán pásmy hudebních a diva-

delních představení, jarmarkem s ukázkami řemesel a doplněn prezentací místních akčních skupin a venkovských komunitních škol ve velkoplošném stanu
na náměstí. I přes velice horké počasí se na akci sešlo na dvě stě účastníků,
kterým není lhostejná budoucnost venkova v územích, kde se snaží zapojením
místní komunity pokračovat nebo nastartovat myšlenku LEADER a praktikovat
její základní principy partnerství.
Akci pořádala Národní síť místních akčních skupin zastoupená panem Jiřím Kristem a Františkem Winterem. Mimo jiné se LeaderFESTU účastnili zástupci Ministerstva zemědělství, konkrétně Celostátní sítě pro venkov, dále zástupci
z Ministerstva pro místní
rozvoj, Spolek pro obnovu
venkova, Národní síť
venkovských komunitních
škol, Společnost mladých
agrárník ČR, zástupci z řad
Státního
zemědělského
intervenčního
fondu,
Národnej siete rozvoja
vidieka SR a Národnej
Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín.
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SPOLUPRÁCE MAS BOHDANEČSKO, MAS REGIONU KUNĚTICKÉ HORY A MAS
HOLICKO ANEB SPOLEČNÉ REGIONÁLNÍ ZNAČENÍ „KRAJ PERNŠTEJNŮ
REGIONÁLNÍ PRODUKT“
Dne 26. 6. 2013 proběhlo v obci Dříteč setkání třech MAS z okresu Pardubice –
MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko a MAS Holicko. Předmětem
společného jednání místních akčních skupin bylo zavedení jednotného značení
výrobků na jejich území s názvem „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt“.
Hlavním cílem regionálního
značení
je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční,
známé
např. svou zachovalou přírodou, zdravým
prostředím
a lidovými tradicemi,
nebo
i
„nové“
či téměř zapomenuté)
a
upozornit
na zajímavé produkty, které zde vznikají. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce. Značení je určeno nakupujícím přímo v regionech – turistům, kterým pomáhá
objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým tradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat místní
výrobce.
Problémů, se kterými
se místní výrobci
potýkají při odbytu
svých výrobků, může
být hned několik.
Obvykle se jedná
o živnostníky a malé
firmy, kterým nedostatek
finančních
prostředků nedovoluje
dostatečně
propagovat
svou
produkci a čelit levným výrobkům nadnárodních firem. Regionální značka pomáhá výrobcům především v reklamě a propagaci jejich produkce, s odbytem jejich
produktů a v neposlední řadě se zvýšením prestiže výrobků v tuzemsku
i v zahraničí prostřednictvím dobrého jména regionu. Zákazník, který si koupí
produkt označený jednou ze značek systému „Domácí výrobky“, má jistotu,
že tento produkt splňuje následující kritéria: původ výrobku v daném regionu,
kvalita,
výrobek
nepoškozuje životní
prostředí a jedinečnost
plynoucí
ze vztahu k regionu
(např. tradice, místní
suroviny, řemeslná
práce, motiv regionu
nebo jiná výjimečná
vlastnost).
Regionální značkou
se označují zpravidla
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řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly,
apod.), potraviny a zemědělské
p r o d u k t y
(pečivo, mléko,
sýry,
maso,
obiloviny, víno,
ovoce, zelenina,
nápoje,
lesní
plody,
ryby,
med,
apod.)
a přírodní produkty (léčivky,
bylinné
čaje,
rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální
voda, apod.). Značku může získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže
splní uvedená kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení.
Tím, že je region prostřednictvím značky prezentován navenek jako celek,
dochází efektivně k posílení jeho image. Propagace probíhá například formou článků, tiskových zpráv, letáků, katalogů výrobků, sezónních novin
či společných stánků pro jarmarky a prodejních míst v regionu.
Systém regionálního značení výrobků a služeb je koordinován na národní
úrovni Asociací regionálních značek, o.s. (ARZ), která je sdružením regionů
s vlastní značkou. Podrobné informace naleznete na webových stránkách
www.arz.cz. Regionální značení v praxi spolehlivě funguje již od roku 2004
ve 22 regionech ČR (Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické
hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí a Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko, Broumovsko, Kraj
blanických rytířů, Železné hory, Moravská brána, Zápraží, Znojemsko, Toulava, Opavské Slezsko a Krušnohoří).
V současné době MAS Holicko
o.p.s. spolupracuje s MAS
Bohdanečsko a s MAS Regionu
Kunětické hory na zavedení
společného regionálního značení. Na podzim roku 2013
se budou konat semináře
pro veřejnost, kde budete mít
možnost dozvědět se více.
Pokud jste místním výrobcem
nebo je vaším koníčkem kterákoli z výše uvedených činností,
přijďte se nezávazně dozvědět
více. Termíny seminářů budou
uvedeny
na
webu
www.holicko.cz nebo kontaktujte manažerku MAS Holicko
Ing. Michaelu Kovářovou na tel.: 775 302 057 nebo e-mailu:
mas.holicko@seznam.cz.

ZPRAVODAJ MAS HOLICKO

5. A 6. KOLO VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI
V roce 2013 vypsala MAS Holicko, o.p.s. 2 výzvy k předkládání žádostí o dotaci,
konkrétně 5. a 6. výzvu. Celková finanční alokace pro tyto výzvy činila 5.528.833,Kč. Obě výzvy byly vypsány pro následující Fiche:
 1—Volný čas aktivně,
 2—Zelená pro mikropodnikatele,
 4—Venkov balzám pro města.

blíže představili své záměry a na jejichž základě členové Programové a výběrové
komise upřesnili bodové hodnocení
v jednotlivých bodovacích kritériích.
Poté dle výsledného počtu bodů jednotlivých projektů Programová a výběrová
komise sestavila pořadí od nejlépe hodnoceného k nejhůře hodnocenému
v rámci jednotlivých Fichí a tento seznam hodnocených projektů předala Správní
radě.
Správní rada, nejvyšší orgán MAS, na svém jednání dne 6. března 2013 potvrdila
pořadí vybraných projektů a rozhodla o podpoření 5 projektů. Podpisem předsedy Správní rady byl završen rozhodovací proces v rámci Místní akční skupiny.

5. kolo výzvy k předkládání žádostí o dotaci
Příjem žádostí o dotaci v rámci 5. kola výzvy probíhal od 10. prosince 2012
do 18. ledna 2013 v kanceláři MAS Holicko. V tomto termínu MAS obdržela
celkem 7 projektů s celkovou požadovanou částkou 4.782.765,- Kč — 5 projektů
v rámci Fiche 1 a vždy po 1 projektu v rámci Fiche 2 a 4. Pro žadatele o podporu
bylo k dispozici celkem 3.622.000,- Kč, požadavek zájemců o podporu tedy převýšil možnosti alokace 5. výzvy o více jak 32%.
Všechny přijaté projekty prošly administrativní kontrolou i kontrolou přijatelnosti.
Pracovníci MAS u nich následně provedli
šetření na místě realizace projektu.
Dne 27. února 2013 následovaly veřejné
obhajoby projektů, na kterých žadatelé

Jediný projekt podaný v rámci Fiche 4 nebyl podpořen na základě doporučení
Programové a výběrové komise. Z tohoto
důvodu nevyčerpaná alokace Fiche 4 byla
převedena na Fichi 1. Projekt podaný
v rámci Fiche 2 byl podpořen pouze částečně z důvodu výše alokace této Fiche.
A v rámci Fiche 1 byly podpořeny 4 projekty—3 v plné výši, 1 byl podpořen pouze
částečně a 1 projekt nebyl podpořen
vůbec z důvodu výše alokace 5. výzvy.
Projekty doporučené k financování byly zaregistrovány na regionálním odboru
Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové (RO SZIF) dne 18.
března 2013. V průběhu dubna a května 2013 tyto projekty prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V průběhu srpna 2013 budou koneční
žadatelé, jejichž projekty budou schváleny Státním zemědělským fondem
k financování, podepisovat Dohodu o poskytnutí dotace na RO SZIF Hradec Králové.

PROJEKTY VYBRANÉ MAS HOLICKO V RÁMCI 5. VÝZVY
Číslo
Fiche

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace
(NUTS5)

Výše schválené
dotace

1

Tělocvičná jednota SOKOL Holice

Rekonstrukce zdroje tepla pro vytápění, topné a zateplení budovy sokolovny v
Holicích

Holice

1.183.000,- Kč

1

Obec Chvojenec

Sportovní areál—zastřešení Chvojenec

Chvojenec

527.000,- Kč

1

Obec Dolní Roveň

Víceúčelové sportoviště Dolní Roveň

Dolní Roveň

527.000,- Kč

1

Město Horní Jelení

Rekonstrukce tenisového hřiště Horní Jelení

Horní Jelení

201.000,- Kč

2

Tomáš Fliger

Stavební úpravy skladu Uhersko + služby

Uhersko

1.184.000,- Kč

Celkem

3.622.000,- Kč

NEVYBRANÉ PROJEKTY V RÁMCI 5. VÝZVY
Číslo
Fiche

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace (NUTS5)

1

Dobrovolný svazek obcí Holicka

Cvičební stroje pro zdravý život na Holicku

Býšť, Chvojenec, Dolní Roveň, Dolní
Ředice, Horní Ředice, Ostřetín

4

Jaroslava Konečná

Modernizace Skrblíkovi restaurace

Holice
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5. A 6. KOLO VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI
6. kolo výzvy k předkládání žádostí o dotaci

nocených projektů předala Správní radě.

Příjem žádostí o dotaci v rámci 6. kola
výzvy probíhal od 3. dubna do 26. dubna
2013 v kanceláři MAS Holicko. V tomto
termínu MAS obdržela celkem 8 projektů
s celkovou požadovanou částkou
3.342.345,- Kč — 4 projekty v rámci Fiche
1 a vždy po 2 projektech v rámci Fiche 2
a 4. Pro žadatele o podporu bylo k dispozici celkem 1.906.833,- Kč, požadavek
zájemců o podporu tedy převýšil možnosti alokace 5. výzvy o více jak 56%.

Správní rada, nejvyšší orgán MAS, na svém jednání dne 29. května 2013 potvrdila
pořadí vybraných projektů a rozhodla
o podpoření 6 projektů. Podpisem předsedy Správní rady byl završen rozhodovací
proces v rámci Místní akční skupiny.

Projekt Rodinného centra Jeleňáček byl ještě před ukončením administrativní
kontroly stažen žadatelem. Všechny ostatní přijaté projekty prošly administrativní kontrolou i kontrolou přijatelnosti. Pracovníci MAS u nich následně provedli
šetření na místě realizace projektu.
Dne 29. května 2013 následovaly veřejné
obhajoby projektů, na kterých žadatelé
blíže představili své záměry a na jejichž
základě členové Programové a výběrové
komise upřesnili bodové hodnocení
v jednotlivých bodovacích kritériích.
Poté dle výsledného počtu bodů jednotlivých projektů Programová a výběrová komise sestavila pořadí od nejlépe hodnoceného k nejhůře hodnocenému v rámci jednotlivých Fichí a tento seznam hod-

V rámci Fiche 4 byly podpořeny oba dva
projekty a nevyčerpaná alokace byla
převedena do Fiche 1. V rámci Fiche 2 byl
podpořen 1 projekt v plné výši a 1 projekt
podpořen nebyl na základě doporučení
Programové a výběrové komise. Nevyčerpaná alokace byla převedena na Fichi 1.
A v rámci Fiche 1 byly podpořeny všechny 3 projekty—2 v plné výši, 1 byl podpořen pouze částečně z důvodu výše alokace 6. výzvy.
Projekty doporučené k financování byly zaregistrovány na regionálním odboru
Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové (RO SZIF) dne 26.
června 2013. V průběhu července 2013
tyto projekty projdou administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
V průběhu prosince 2013 budou koneční
žadatelé, jejichž projekty budou schváleny
Státním zemědělským fondem k financování, podepisovat Dohodu o poskytnutí
dotace na RO SZIF Hradec Králové.

PROJEKTY VYBRANÉ MAS HOLICKO V RÁMCI 6. VÝZVY
Číslo
Fiche

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace (NUTS5)

Výše schválené
dotace

1

Dobrovolný svazek obcí Holicka

Cvičební stroje pro zdravý život na Holicku

Býšť, Chvojenec, Dolní Roveň, Dolní
Ředice, Horní Ředice, Ostřetín

423.900,- Kč

1

Tělocvičná jednota Sokol Roveň

Sportovní vybavení pro Tělocvičnou jednotu Sokol Roveň

Dolní Roveň

315.000,- Kč

1

Obec Jaroslav

Víceúčelové hřiště Jaroslav

Jaroslav

594.789,- Kč

2

APOLLO group CZ, s.r.o.

Nákup nové technologie do firmy APOLLO group CZ, s.r.o.

Býšť

85.200,- Kč

4

Mgr. Leona Málková

Jezdecká stáj Dolní Jelení

Horní Jelení

367.200,- Kč

4

Jaroslava Konečná

Modernizace Skrblíkovi restaurace

Holice

12.744,- Kč

Celkem

1.906.833,- Kč

NEVYBRANÉ PROJEKTY V RÁMCI 6. VÝZVY
Číslo
Fiche

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace (NUTS5)

1

Rodinné centrum Jeleňáček

Modernizace a dovybavení Rodinného centra Jeleňáček

Horní Jelení

2

Antonín Jablonský

Novostavba sídla firmy

Chvojenec
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ A DISKUSNÍCH
SKUPIN - INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ MAS HOLICKO PRO
OBDOBÍ 2014 - 2020
V minulém čísle zpravodaje jste měli možnost zapojit se vyplněním dotazníku
do tvorby nové Integrované strategie rozvoje území MAS Holicko pro období
2014 – 2020.
Na území Místní akční skupiny probíhal od listopadu 2012 do konce února 2013
kvantitativní a kvalitativní výzkum. Jednoduše řečeno se jednalo o dotazníkové
šetření a diskusní skupiny s občany v regionu. Otázky byly směřovány na zjištění
spokojenosti či nespokojenosti občanů a jejich života v regionu: Obnova občanské vybavenosti, Vzdělání a pracovní příležitosti, Dopravní a technická infrastruktura, Podpora cestovního ruchu, Životní prostředí, Podnikání a zemědělství.
Dle plánovaného harmonogramu byly tyto získané podklady v průběhu března
až května 2013 vyhodnoceny manažerkami MAS a postoupeny správní radě,
členům, zakladatelům a pracovním skupinám MAS Holicko k dalšímu jednání.
Výsledky jednání budou sloužit jako podklad k vypracování nové Integrované
strategii území pro období 2014 – 2020 a především stanovení programových
rámců, které budou připravovány pravděpodobně ještě během tohoto roku.

70 osob, z toho bylo 45 mužů a 25 žen. Přičemž nejpočetnější skupinou byli
osoby ve věku 30 – 60 let a to v počtu 48 respondentů. Druhou nejpočetnější
skupinou byli občané ve věkové kategorii 60 a více let, kterých bylo celkem 16.
Poslední hodnocenou kategorií byla věková skupina 15 – 30 let, jichž bylo 6 osob.
Nejvíce odpovědí od respondentů bylo získáno od občanů na území města Holic,
kterých se v dotazníkovém šetření zúčastnilo celkem 15. Dalšími obcemi, kde
se podařilo získat nejvíce odpovědí, byly obce Trusnov, se 7 respondenty, dále
Chvojenec, Poběžovice u Holic, Uhersko a Vysoké Chvojno po 6 respondentech
a následovaly ostatní obce.
Kvalitativní výzkum probíhal formou skupinových diskusí s občany a starosty
jednotlivých obcí na území MAS Holicko. Setkání probíhala v období 23. 1. 2013 –
20. 2. 2013. Byli osloveni starostové všech obcí na území MAS Holicko, přičemž
záleželo vždy na ochotě jednotlivých zástupců veřejné správy a také na zhodnocení reálné situace ohledně uskutečnění diskusní skupiny v dané obci. Na území
MAS se nachází celkem 15 obcí, přičemž se konalo celkem 8 diskusních skupin
v 8 obcích (Chvojenec, Horní Jelení, Dolní Ředice, Ostřetín, Býšť, Holice, Jaroslav,
Horní Ředice). Diskusí se zúčastnilo celkem 45 osob.
Výhodou diskusních skupin bylo
velké množství kvalitních dat
od skupiny osob, okamžité zjištění
souhlasu či nesouhlasu s určitou
oblastí rozvoje, zároveň však práce
ve skupině jevila známky náročnosti jak časové, tak organizační,
kdy mnohdy bylo nutné chod
diskusní skupiny směřovat zpět
k předem stanoveným otázkám.
Z každé diskusní skupiny byl vytvořen podrobný zápis, prezenční listina
a v některých případech, dle souhlasu zúčastněných osob, i fotodokumentace.

Celkově bylo distribuováno fyzicky 300 dotazníků prostřednictvím tištěného
zpravodaje MAS Holicko a dalších přibližně 100 ks prostřednictvím přímého
kontaktu se zástupci jednotlivých obcí, na školeních a zasedáních. Elektronicky
byl dotazník rozeslán emailem a vyvěšen na webových stránkách MAS Holicko,
u tohoto typu distribuce však není možno zjistit počet distribuovaných kusů.

Výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu byly shrnuty formou jednoduché SWOT analýzy, což je metoda pomocí níž lze identifikovat silné a slabé
stránky regionu, popřípadě také hrozby a příležitosti. Výsledky si můžete prohlédnout níže:

Silné stránky

Cílovou skupinu dotazníkového šetření tvořili obyvatelé na území MAS Holicka
bez rozdílu pohlaví, věku či zaměstnání. A to i přesto, že tato základní specifická
kritéria byla součástí dotazníku a byla následně vyhodnocena z důvodu demografické specifikace respondentů. Při volbě vhodných distribučních kanálů se hledělo na to, aby byl dotazník zpřístupněn co nejvyššímu počtu obyvatel, a aby byly
možnosti jeho odevzdání co nejsnadnější. Celkově se průzkumu zúčastnilo



Narůstající počet obyvatel na území regionu



V průměru nízká nezaměstnanost regionu



Dostupnost základní zdravotní péče



Dostupnost sociálních služeb



Dostupnost nákupních služeb v centru a větších obcích



Dostatek rozvojových ploch pro bydlení



Dostupnost mateřských a základních škol



Mnoho spolků a aktivních občanů, kteří spolkový život udržují a zajímají
se o dění v obcích



Dobrá dostupnost veřejnou dopravou do místního a krajského centra
ve většině obcí



Hustá síť značených cyklotras na území Holicka a jejich provázanost s okolím
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Rozšiřování a obnova veřejného rozhlasu v místech, kde chybí



Rekonstrukce a rozšíření veřejných osvětlení v některých obcích

Slabé stránky



Instalace bezpečnostních prvků podél hlavních komunikací



Chybějící noční pohotovost v celém regionu, poměrně dlouhá dojezdová
vzdálenost rychlé záchranné služby z Pardubic a Hradce Králové



Instalace zabezpečení veřejných budov popř. zabezpečení dohledu nad veřejným pořádkem



Bezpečnost v obcích podél hlavních komunikací



Možnosti likvidace biologického odpadu



Chybějící městská policie v Holicích a nekontrolovaný veřejný pořádek
v okolních obcích



Čištění odpadních vod



Retenční a protipovodňová opatření



Stav místních pozemních komunikací



Přetížení hlavních dopravních komunikací a nerespektování omezení rychlosti tranzitní dopravou



V některých místech chybějící chodníky podél komunikací a jejich údržba



Horší kvalita ovzduší způsobená hustotou dopravy podél hlavních komunikací, či návratem obyvatel k topení tuhými palivy

Sběrné dvory téměř ve všech větších obcích díky společnému projektu DSOH

Hrozby


Stoupající hustota dopravy a přetížení komunikací



Úbytek pracovních příležitostí



Úbytek dětí a rušení základních a mateřských škol v obcích



Hluk především podél hlavní komunikace



Neudržení současné úrovně poštovních služeb



Čistota v o obcích podél hlavních komunikací a na autobusových zastávkách



Neudržení dostupnosti nákupních služeb v menších obcích



Výskyt černých skládek v některých místních lesích vč. biologického odpadu,
znečištění příkopů podél komunikací



Zrušení kina v Holicích





Chybějící kanalizace a ČOV v několika obcích

Nedostatek finančních prostředků na údržbu veřejných prostranství a zeleně
v obcích



Údržba malých vodních toků, které nejsou ve vlastnictví obcí



Nedostatek finančních prostředků na rozvojové aktivity v obcích



Ohrožení půdy erozí a povodněmi v některých místech regionu





Nevyhovující stav Sokoloven, které mnohdy do své správy převzaly obce

Stagnace zástupců veřejné správy v rozvojových aktivitách regionu jako celku
(oslabení soudržnosti Holicka)



Monopolní ceny poskytovatelů internetových služeb v některých částech
území

Příležitosti


Zlepšení situace pro občany v oblasti pracovních příležitostí



Podpora podmínek pro podnikání v regionu (drobní živnostníci, zemědělci)



Podpora spolkového života v obcích (dovybavení hasičských jednotek apod.)



Podpora sportovního života v obcích – rekonstrukce či vybudování víceúčelových hřišť a sportovních hal



Rozšíření cyklostezek propojujících obce podél hlavních tahů s Holicemi
(zlepšení bezpečnosti cyklistů)



Vybudování naučných stezek s odpočinkovými místy či rozhlednou



Rekonstrukce venkovských veřejných budov v obcích



Zateplování veřejných budov na venkově



Úpravy veřejných prostranství a údržba veřejné zeleně



Technika na údržbu veřejného prostranství



Zdokonalení bezbariérovosti v obcích

Ze zjištěných výsledků kvalitativního a kvantitativního bude stanoveno několik hlavních strategických
cílů rozvoje území pro nové dotační období 2014 – 2020, ve kterých
by měly být slabé stránky co nejvíce potlačeny a naopak příležitosti
podpořeny. Vytvoření a dokončení
finální verze strategie se bude
odvíjet od pokynů Národní sítě MAS a jejich metodiky ke zpracování strategií pro
nové období, avšak především dle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj
k novému dotačnímu období, na kterých je zpracování naší strategie závislé.
Dokončení strategie předpokládáme prozatím do konce roku 2013, po té bude
následovat schválení souladu ISRÚ se záměry obcí zastupitelstvy obcí z územní
působnosti MAS. Schválení verze nejvyšším orgánem MAS.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem občanům Holicka, kteří se doposud
podíleli na tvorbě nové strategie a to buď vyplněním dotazníku, nebo svými
podnětnými připomínkami na některé z diskusních skupin. Dále bychom chtěli
poděkovat členům a pracovním skupinám MAS Holicko za dosud provedenou
práci na jednáních ohledně tvorby nové strategie a požádat je zároveň o trpělivost a ochotu k dalším pracovním setkáním, která budou probíhat na podzim
roku 2013.
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