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MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION
2005–2020 – 15 let činnosti
2000

vzniká subjekt Pardubický kraj (zanikají okresní úřady), vznikají postupně mikroregiony (svazky obcí),
vzniká Regionální rozvojová agentura (V. Neradílek) – začíná propojování lidí a aktivit mikroregionů

2003

rozvíjí se přirozená spolupráce mikroregionů v území – budoucích zakladatelů MAS (společná jednání představitelů mikroregionů,
společný postup v rámci regionálního rozvoje a organizačního řízení, společné aktivity zaměřené na regionální cykloturistiku,
péči o krajinu, architektonické památky aj.)

2005

na základě podnětu a podpory Pardubického kraje (P. Šilar) je vytvořena 1. MAS na jeho území – MAS ŽR
(v současnosti 13 MAS na území PK, cca 180 v ČR), partnerem a vzorem byla MAS Pošumaví (I. Šašek). V rámci efektivity
řízení a činnosti MAS jsou členy celé mikroregiony, nikoli samostatné obce (každá obec však dává souhlas se začleněním
svého území do celkového území MAS tak, aby subjekty z území obce mohly žádat o podporu svých projektů).

PROČ VLASTNĚ BYLA ZALOŽENA ORGANIZACE „MAS“, JAKÉ MÁ CÍLE, AKTIVITY, PRINCIPY?
• „MAS“ je unikání systém propojení aktivit v území (žádná jiná organizace nepracuje na podobném základu)
• Princip LEADER znamená přirozené společenství veřejné sféry (obce-výkon veřejné správy),
neziskových organizací (školy, spolky, církve…), podnikatelských subjektů (zpracování,
výroba, služby…) a obyvatel – všech, kdo mají zájem propojit se a přispět ke společnému
rozvoji území, kde jsou doma a realizují aktivity
• Propojení aktivních subjektů a osob v území přímo podporuje rozvoj lokální
ekonomiky (přímý odbyt produkce a služeb), tím podporuje tvorbu nových
Podhůří
pracovních míst a tím i stabilizaci obyvatel na venkově
• HLAVNÍM ÚKOLEM MAS JE PROPOJOVAT SUBJEKTY A JEJICH AKTIVITY
V ÚZEMÍ
• MAS musí naplňovat strategii – přerozdělovat finance do území prostřednictvím
projektů žadatelům dle daných pravidel
• MAS ŽR realizuje nad svoji „povinnost“ pestrou paletu dalších aktivit,
viz. www.zeleznohorsky-region.cz
• MAS realizuje, jak aktivity vlastní, tak projekty spolupráce s partnerskými
organizacemi a jinými MAS

Za letištěm

Železných hor

Západně
od Chrudimi

Železné hory

22. 6. 2005		

VZNIK MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION

22. 6. 2020		

15 LET ČINNOSTI MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION

Centrum
Železných hor

Členové: 			
5 svazků obcí (61 obcí), 6 neziskových organizací, 8 soukromých podnikatelů
Pozn.: z původních 19 členů je členy do současnosti 16, z toho 10 se stejným zástupcem
Předseda:		
V. Dostál
Představenstvo:		
M. Beránek, A. Pleskot, B. Starý, J. Hruška
Manažer:			
V. Neradílek, K. Korejtková
Sídlo:			Choltice
Členové: 			
6 svazků obcí, 1 obec (73 obcí), viz. mapka, 26 neziskových organizací, 33 soukromých podnikatelů
			6 partnerů (neúčastní se jednání orgánů, zapojují se pouze do aktivit)
Předseda:		
J. Blažek
Místopředseda:		
J. Vodrážka
Představenstvo:		
S. Doležal, D. Doležal, M. Stará, T. Holavová, M. Chalupník, M. Kalousková, L. Turynová
Strategické řízení:		
K. Korejtková
Hlavní manažer:		
M. Písař
Manažer projektů: 		
P. Sotonová
Marketing, propagace:
L. Turynová
Účetnictví, personalistika: J. Petržilková
Sídlo:			
Heřmanův Městec, Multifunkční centrum
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HLAVNÍ MILNÍKY A AKTIVITY MAS
2005
2007

ZAHÁJENÍ AKTIVIT MAS ŹELEZNOHORSKÝ REGION
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY I. STRATEGIE 2007–2013, REALIAZCE PROJEKTŮ 2009–2014

2008

1. ročník prezentační a marketingové akce Dny Železnohorského regionu (vždy v dubnu) pro odborníky a veřejnost

2011

Vstup MAS do Asociace regionálních značek ČR – vytvořen systém značení, koordinace a odbytu lokální produkce
pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt (k 31. 10. 2020 zapojeno 38 producentů)

2012

1. rozšíření území MAS – o mikroregion Západně od Chrudimi
1. projekt spolupráce – Programy pro školy – nabídka exkurzí pro školy dle ročníků a předmětů

2013

2. rozšíření území MAS – o obec Licibořice (výjimka, není členem žádného mikroregionu, nelze vytvořit vlastní)
1. mezinárodní projekt spolupráce – ABC pro regionální producenty – přenos systému značení do Litvy a Lotyšska
Spoluzaložení destinačních organizací cestovního ruchu na území Turistické oblasti (TO) Chrudimsko-Hlinecko a TO Pardubicko (od r. 2014 každoroční realizace společných marketingových aktivit)
Počet zrealizovaných projektů v rámci strategie: 65 projektů
Projekty EU, opatření z: Program rozvoje venkova
Celkový finanční objem projektů v rámci strategie v Kč: 37 840 384,10 Kč (dotace 22 570 979 Kč)

2014

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY II. STRATEGIE 2014–2020, REALIAZCE PROJEKTŮ 2016–2023

2016

2. mezinárodní projekt spolupráce – Posílení regionálních partnerství s univerzitami napříč Evropou
(MAS ŽR partner Univerzity Pardubice, FES) (do r. 2019)
I. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč – MAS ŽR nositel a realizátor projektu
I. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Chrudim – MAS ŽR člen realizačního týmu
Změna účetní: J. Petržilková

2017

Pracovní tým posílila P. Sotonová a L. Turynová

2018

1. integrovaný projekt – Geolokality NGŽH
II. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč – MAS ŽR nositel a realizátor projektu (do r. 2022)
II. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Chrudim – MAS ŽR člen realizačního týmu (do r. 2022)

2019

4. projekt spolupráce – Venkov 21. století – infopointy v krajině I.
Uzavření Smlouvy o spolupráci s UPce – podpora zavádění praxe do vzdělávání
Regionální partner Nadačního fondu EDUZMĚNA
Vytvořen grantový systém na podporu regenerace krajiny – zaměřen na výsadbu ovocných stromů (vždy v květnu)
2. integrovaný projekt – Komunitní zahrady, parky a zákoutí
3. rozšíření území MAS – o území obce Jankovice (prostřednictvím primárního členství v mikroregionu PŽH)

2020

5. projekt spolupráce – Otevřená krajina – infopointy v krajině II.
3. integrovaný projekt – Venkovské výstavní expozice

Motto „Návrat ke kořenům“ je naplňováno již od 1. zpracované strategie do současnosti
Přesun sídla MAS do Heřmanova Městce
Realizace prvních vlastních a evropských projektů
Vstup MAS do organizace Národní sítě MAS ČR
Změna účetní: B. Čížková
Pracovní tým posílil M. Písař

2. projekt spolupráce – Krajina je naše zrcadlo – vzdělávání v oblasti péče o krajinu, výsadba sadu Na Lhůtách
3. projekt spolupráce – Krok za krokem Geoparkem Železné hory – vytvoření systému spolupráce na území geoparku
Zahájení spolupráce s Univerzitou Pardubice – Soutěž pro studenty – zpracování rozvojových dokumentů obcí

Počet zrealizovaných projektů v rámci strategie k 31.10.2020: 74 projektů
Projekty EU, opatření z: Program rozvoje venkova, IROP, OP Životní prostřední, OP Zaměstnanost
Celkový finanční objem projektů v rámci strategie v Kč: 119 959 278,50 Kč (dotace 95 288 914,33 Kč)

2020

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY III. STRATEGIE 2021–2027
Schválena standardizace vnitřních systémů MAS

