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Národní konference VENKOV 2013
Hlavním tématem Národní konference Venkov 2013 byla „Budoucnost venkova 2014–2020“.
První den konference vyvrcholil večerním diskusním pořadem, který se zaměřil zejména na
vztahy samospráv a zemědělců v nadcházejícím programovém období Evropské unie a byl živě
přenášen prostřednictvím webových stránek www.venkov2013.cz a www.spov.org. Diskuse se
zúčastnili zástupci všech klíčových zájmových organizací, které mají vztah k venkovu – Spolku pro
obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Agrární komory, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů či Asociace krajů. Zástupci institucí jako jsou
ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství,
rady pro budoucí fondy EU či zahraniční
hosté poté vystoupili ve středečním hlavním
bloku konference. Zde promluvili například
vrchní ředitel sekce rozvoje venkova
ministerstva zemědělství Pavel Sekáč nebo
hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Obě instituce byly zároveň hlavními
donátory
celé
konference.
Setkání
pokračovalo ve středu 2. října odpoledními
exkurzemi do obcí Hranicka a ve čtvrtek
dopoledne konferenci završila další odborná
vystoupení, například o naplňování
dosavadního Programu rozvoje venkova
z Ministerstva zemědělství nebo o nových strategiích rozvoje z Ministerstva pro místní rozvoj.
Třídenní setkání, jehož hlavním pořadatelem byl Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci
s Krajským sdružením NS MAS Olomouckého kraje, umožnilo účastníkům společně hledat řešení
problémů, které současný venkov nejvíce trápí.

MA 21
Probíhá realizace projektu „Začínáme s MA21 v Havlíčkově kraji“,
který je podpořen z rozpočtu Kraje Vysočina a je těsně před
dokončením. Zda se nám podařilo naplnit cíl, který jsme si na začátku
stanovili, to ukáže až čas. Jisté je, že se nám podařilo uskutečnit všech
pět „kulatých stolů“ v jednotlivých pracovních skupinách MAS
Havlíčkův kraj. Vyvrcholením kulatých stolů bude závěrečné společné
představení a projednání výsledků stolů za celé území MAS, které se
uskuteční 5. 11. 2013 v Havlíčkově Borové v pastoračním středisku
VITUS na faře. t

é je, že se nám podařilo t všech pozitivních dopadů.
Kulatý stůl ve Ždírci nad Doubravou, 17. 9. 2013

Kulatý stůl v Přibyslavi, 24. 9. 2013

Kulatý stůl ve Svratce, 19. 9. 2013

Kulatý stůl v Novém Veselí, 26. 9. 2013

Realizované projekty z Výzvy č. 9
Pořízení lesnické techniky
Žadatel:
Fiche č. 2:
Opatření:
Podopatření:

Jiří Kolouch
Podpora lesnictví
I. 1.2.1. Lesnická technika
I. 1.2.2. Technické vybavení
provozoven

Popis projektu:
Realizací projektu došlo k nákupu navijáku za
traktor o tažné síle min. 3 t. Pořízená technika
bude sloužit v rámci hospodaření v lesích při
zpracování dřeva a jeho soustřeďování. Zakoupení nového navijáku za traktor umožní soustředění
vytěženého dřeva, jeho roztřídění a urovnání na skládky. Použitím techniky dojde ke snížení
pracnosti při manipulaci se dřevem a ke zvýšení bezpečnosti práce.
Celkové náklady projektu:
55.600,- Kč
Výše dotace:
25.020,- Kč

Stavební úpravy - rekonstrukce střechy budovy SDH Nové Veselí
Žadatel:
Fiche č. 4:
Opatření:
Podopatření:

Městys Nové Veselí
Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj
III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby
III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Popis projektu:
Výsledkem projektu je nová střecha na budově SDH
o ploše 150 m², nové společenské místnosti o ploše
70 m² pro cca 300 lidí a zázemí o ploše 21m². Výsledky
projektu budou sloužit pro spolkovou a jinou zájmovou
činnost a k pořádání různých společenských setkání.
Celkové náklady projektu:
Výše dotace:

892.985,- Kč
450.000,- Kč

Návštěva pana senátora Jana Veleby
V pondělí 14. října 2013 navštívil pan senátor místní akční skupiny, které patří do jeho volebního
obvodu. Začátek návštěvy se odehrál na půdě MAS Hlinecko, kde se prezentovalo šest MAS: Hlinecko,
Železnohorský region, Chrudimsko, Podhůří Železných hor, Královská stezka a Havlíčkův kraj. Poté
následovala prohlídka realizovaných projektů. V naší MAS si pan senátor prohlédl dva projekty
v Zemědělské akciové společnosti Krucemburk, dva projekty ve Ždírci nad Doubravou a jeden
v místní části Kohoutově. Návštěva se nesla v přátelském duchu. Chutný oběd připravili pracovníci
kuchyně Zemědělské a.s. Krucemburk za což jim patří poděkování. Pan senátor byl překvapen
aktivitami, které MAS dělají. Cesta byla ukončena v Chotěboři při představení projektu FOKUSU
a projektu spolupráce MAS Podhůří Železných hor a MAS Královská stezka.
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Obr. 1 a 2 – prezentace na radnici v Hlinsku
Obr. 3 – pan senátor v Kohoutově při prohlídce
projektu „Spolková klubovna Kohoutov“
Obr. 4 – v areálu Zemědělské akciové společnosti
Krucemburk – projekt „Technologie skladu obilovin“
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Tento zpravodaj
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR
Realizace SPL „Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro všechny"

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

