MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŠTERNBERSKO POMÁHÁ V ROZVOJI REGIONU

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Šternbersko v posledních několika měsících a letech prožívá poměrně
dynamický rozvoj a je proto na místě informovat občany, obce, firmy a neziskové organizace z našeho
území o aktuálních činnostech naší MASky.
MAS Šternbersko o.p.s. vznikla na začátku roku 2006, tehdy ještě jako Haná pod Jedovou, o.p.s. S tímto
názvem poměrně nenápadně působila do roku 2013, kdy došlo k jejímu přejmenování. Od tohoto roku
se také začíná dynamicky rozvíjet. V roce 2015 přebírá od města Šternberka provozování Informačního
centra Šternberk a vydávání měsíčníku Šternberské listy. V roce 2015 MAS úspěšně prochází procesem
takzvané standardizace (prováděna ze strany Ministerstva zemědělství ČR).
80 milionů do rozvoje našeho regionu
Od roku 2017 začíná proces rozdělování finančních prostředků ve výši 80 mil. Kč, které jsou mezi obce,
podnikatele a neziskové organizace distribuovány prostřednictvím čtyř operačních programů:





Integrovaný regionální operační program
Operační program Zaměstnanost
Program rozvoje venkova
Operační program Životní prostředí

V závěru roku 2019 bude cca 90 % těchto financí vyčerpáno, takže již nyní můžeme začít představovat
projekty schválené k realizaci. Tyto projekty naleznete v přiložené mapě. Více podrobností i seznam
projektů se pak brzy objeví také na internetových stránkách místní akční skupiny.

POPISEK: Mapa podpořených projektů prostřednictvím SCLLD MAS Šternbersko v současném
programovém období EU

Stejně tak již probíhá příprava budoucího programového období EU, ve kterém můžeme očekávat ještě
o něco větší objem dotačních finančních prostředků do našeho území, který bude atakovat hranici 100
mil. Kč.
Podpora regionálního školství
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II, zkráceně MAP II, podporuje
společné plánování a sdílení aktivit v území. Realizuje naplánované aktivity z místního akčního plánu,
jež vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ. Je tak podporována spolupráce zřizovatelů, škol a
ostatních aktérů ve vzdělávání. Důraz je kladen na podporu pedagog. pracovníků včetně vedoucích
pedagog. pracovníků v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí projektu je
podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu je
realizována celá řada akcí pro školská zařízení. V poslední době jsou v rámci projektu například
plánovány exkurze za zaměstnavateli či celá řada akcí pro pedagogy i žáky. V rámci tohoto projektu
mají školy možnost zrealizovat také celou řadu vlastních vzdělávacích akcí.

POPISEK: Dny evropského dědictví pro školy 2019

Kromě výše uvedeného projektu je školám na našem území průběžně poskytováno poradenství a
metodická podpora v procesu celkové realizace projektů takzvaných šablon. Přehled škol, kterým MAS
Šternbersko tento poradenský dotační servis poskytuje, naleznete rovněž na webu http://www.massternbersko.cz/.
Dotační poradenství obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím
Kromě výše uvedených činností poskytuje MAS Šternbersko dotační poradenství. V některých
případech jsme zpracovatelem kompletních projektových žádostí, často však také provádíme
bezplatné poradenství a metodické vedení, a to zejména ve vztahu ke krajským a národním dotačním
prostředkům.
Aktivity v oblasti cestovního ruchu a kultury ve Šternberku i okolí
MAS Šternbersko se jako provozovatel Informačního centra Šternberk snaží o realizaci velkého počtu
kvalitních kulturních a společenských akcí, ať už v samotném infocentru, nebo i mimo něj. Aktuálně
bychom rádi všechny pozvali k účasti na besedě k výročí 30 let od sametové revoluce, která se
uskuteční dne 12. 11. 2019 v našem informačním centru. Již teď můžeme slíbit zajímavé hosty a
zajímavou diskusi. Informační centrum dále nabízí úschovu kol, veřejný internet, kopírování a
laminování, předprodej vstupenek, prodej suvenýrů či nejrůznějších regionálních produktů.

POPISEK: Informační centrum Šternberk
Mezinárodní spolupráce
Od 1. 1. 2019 také realizujeme dvouletý projekt s názvem Spolky a obce bez hranic, prostřednictvím
kterého se spolky z našeho regionu, stejně tak jako jednotlivci, mohou účastnit tematických
setkávacích akcí s naším polským partnerem – Powiatem Prudnickim. Přehled realizovaných i
plánovaných akcí opět naleznete na našem webu, v sekci ČR-PL.

Závěrem
Věříme, že se nám na výše uvedených řádcích podařil alespoň stručný přehled našich činností. Tyto
činnosti by měly přispívat k naplnění našeho hlavního cíle, kterým je postupný a kvalitní rozvoj regionu
Šternberska.

