MAS Voticko má strategii. Staví na postupném a koncepčním rozvoji, tradici i inovaci
REGION Třicet tři z osmačtyřiceti členů se v úterý 1. června zúčastnilo členské schůze Místní akční
skupiny Voticko. V refektáři kláštera sv. Františka z Assisi dostali informace o činnosti MASky za
uplynulý půlrok. Přijali nového člena – T. J. Sokol Votice. Především ale diskutovali nad Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Voticko (dále jen SCLLD).
Po tři čtvrtě roce příprav, monitorování terénu a setkávání se pracovních skupin je Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Voticko připravena k předložení kontrolnímu orgánu – Ministerstvu pro
místní rozvoj. Ještě před tím do ní budou zapracovány připomínky členské schůze.
„Strategie popisuje aktuální stav regionu, analyzuje jeho skutečné potřeby a navrhuje, jakým směrem se
bude území rozvíjet. Na podobě strategie se podílely desítky představitelů obcí, podnikatelů a aktivních
jednotlivců, kteří žijí, působí nebo pracují v našem regionu. Scházeli jsme se v několika pracovních
skupinách a společně definovali potřeby a plánovali možný rozvoj Voticka,“ říká předseda místní akční
skupiny Karel Babický.
Strategie definuje tři cíle: Region s lidmi a pro lidi, Moderní infrastruktura potřebná pro občanský život,
práci a volný čas a Životní prostředí má zelenou. Strategie si všímá všech oblastí života v regionu:
sociální a zdravotní oblasti, vzdělávání, volnočasových aktivit, funkčních úřadů a služeb, zachování
kulturního odkazu a tradic, cestovního ruchu, podnikání, zemědělství, infrastruktury, výstavby a bydlení,
veřejného prostoru, bezpečnosti, dopravy, udržitelných zdrojů energie, vodního hospodaření a
hospodaření s lesy, odpadového hospodářství, prostupnosti krajiny, ale také „smart“ technologií.
Členové místní akční skupiny Voticko si na schůzi odsouhlasili také motto MASky: „Známe se, vídáme se,
rozumíme si.“ Společně by v následujících letech chtěli dostát vize, která vzešla z diskuse: „Území MAS
Voticko je postupně a koncepčně rozvíjejícím se tradičním venkovským regionem. Svým obyvatelům
nabízí dostupné a kvalitní služby v souladu s udržitelným rozvojem a s pomocí inovativních řešení. Na
rozvoji regionu se podílí většina obyvatel, kteří svým aktivním a zodpovědným přístupem a chováním
udržují socioekonomické vazby a samostatnost venkova.
Místní akční skupina je hybatelem dění, koordinátorem aktivit a iniciátorem příležitostí rozvoje regionu a
komunity.“
„Děkujeme všem, kteří se do přípravy strategie zapojili. Nyní budeme pracovat na akčních plánech
jednotlivých rozvojových oblastí a na databázi projektů. První výzvy pro žadatele o dotace by mohla
MASka vypsat zhruba v polovině roku 2022,“ dodává manažerka Místní akční skupiny Voticko Nikola
Tupá.
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