
Aktuálně z MAS POLIČSKO z.s.   

 

Místní akční skupina (MAS POLIČSKO z.s.) je spolkem založeným na základě iniciativy  

členských obcí Mikroregionu Poličsko  v březnu roku 2006. Členy spolku jsou v současné 

době 2 svazky obcí, 21 obcí na území Poličska, podnikatelské subjekty a neziskové 

organizace se sídlem, či působením na Poličsku. V současné době má MAS 48 členů. 

Stěžejní činností spolku je mapovat potřeby obcí, podnikatelů a neziskových organizací na 

svém území prostřednictvím vlastní vypracované rozvojové strategie. Součástí této strategie je 

i navázání potřeb místních subjektů na evropské dotační programy. V minulých letech se 

MAS podařilo vyjednat podporu pro místní subjekty z  Integrovaného regionálního 

operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost.  

 V minulém roce 2017 se podařilo vyhlásit výzvy k podávání žádostí ze všech schválených 

operačních programů.  

Do květnové výzvy Programu rozvoje venkova bylo podáno 10 žádostí o dotaci. Na základě 

hodnocení byly vybrány k podpoře 4 žádosti. Předmětem žádostí byla zemědělská a lesnická 

technika. Celková výše dotace pro vybrané podpořené žádosti je 3.914 750 Kč. 

V rámci 4 vyhlášených výzev Integrovaného regionálního programu bylo podáno 10 žádostí o 

dotaci, z nichž 5 bylo podpořeno. Podpořena bude výstavba chodníku v obci Pomezí, 

vybudování zázemí pro pečovatelskou službu Dolní Lhotě, podpořen bude sociální podnik 

v Květné a v obcích Svojanov a Pomezí bude pořízen automobil pro zásobování a evakuaci 

obyvatel. Celková výše dotace pro všechny podpořené projekty IROP byla v tomto roce 

6 362 193Kč. 

Do 2 výzev operačního programu Zaměstnanost byly podány dvě žádosti o dotaci. Obě byly 

vybrány k podpoře. Jedním ze schválených projektů je provozování sociální poradny 

v Bystrém Oblastní charitou Polička. Druhým projektem je prostupné zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce realizovaný Květnou Zahradou, z.ú. Celková výše podpory pro 

oba podpořené projekty je 6.168 750 Kč. 

V roce 2018 již byla vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova pro oblast zemědělského a 

nezemědělského podnikání a lesnické infrastruktury. Celková výše podpory pro vybrané 

žádosti je  7.993 867 Kč. Hodnocení a výběr žádostí k podpoře proběhne v letních měsících. 

V letošním roce  MAS POLIČSKO z.s.  dále plánuje vyhlásit výzvy z Integrovaného 

regionálního operačního programu v oblasti bezpečnosti pěší dopravy, infrastruktury 

základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání, infrastruktury sociálních 

služeb a sociálních podniků a v oblasti podpory složek Integrovaného záchranného systému. 

Vybrané žadatele MAS plánuje podpořit celkovou částkou 10.786 636 Kč. 

V roce 2018 bude MAS moci podpořit i místní neziskové organizace prostřednictvím nového 

dotačního titulu tzv. Malý Leader  (poskytovatelem je Pardubický kraj). Vybrané neziskové 

organizace a obce budou moci čerpat finanční příspěvky na realizaci drobných oprav majetku.  



Kromě realizace strategie, která spočívá ve výše popsaných činnostech, MAS POLIČSKO 

realizuje další aktivity.  Pokračuje metodická pomoc školám s podáváním žádostí o dotace a 

administrování jejich individuálních neinvestičních projektů., tzv. šablon. V březnu 2018 byla 

ukončena realizace projektu Místní akční plán vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s. 

(MAP). Na základě zjištěného zájmu škol v území bude v květnu 2018 podána žádost o dotaci 

na projekt MAP II, jehož náplní budou především aktivity pro zvýšení kvality vzdělávání a 

spolupráce mezi vzdělávacími institucemi na území Poličska. 

 

Leona Šudomová, MAS POLIČSKO z.s. 

www.maspolicsko.cz 

 

 

 

 

 

 


