Vlastní
programový
rámec MAS
Labské skály

MAS Labské skály - je tu pro Vás!
Při zpracování analýz všech aspektů týkajících se území MAS Labské skály, byly odhaleny problémy a potřeby, které
jsou potřeba řešit. Z těchto údajů vycházelo stanovení Strategických cílů. Jejich naplňování lze dosáhnout jednak
využitím možností, které se nabízejí při zapojení do čerpání dotací z Operačních programů Evropských fondů, pokud
bude žádost o realizaci SCLLD MAS Labské skály úspěšná.
Je ale mnoho oblastí a záměrů, které jsou pro rozvoj území důležité, ale při současném nastavení Operačních
programů nejsou podporovatelné.
Z toho důvodu se nemůže MAS Labské skály zabývat pouze administrací dotací z přidělených alokací Operačních
programů,včetně všech podpůrných a souvisejících činností , ale musí současně vyvíjet další aktivity, které budou ku
prospěchu území .
Území MAS se potýká s nedostatečným zázemím pro spolkové, kulturní a sportovní aktivity. Přičemž je nutné tuto
oblast rozvíjet a podporovat , jednak místní setkávání vede k udržení dobrým mezilidských vztahů a jednak je
důležité mít dostatek zázemí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, se kterými je nutné „pracovat“ i mimo školu
v rámci různých kroužků, klubů apod.

Vazba na potřeby území
Důležité je rozvíjet u lidí sounáležitost , dobrovolnictví a zdravý partriocismus. K tomu je třeba maximální podpora
aktivních lidí z obcí (podpora spolkové činnosti i činnosti neformálních skupin).
Řada obcí v území MAS potřebuje investice do občanské vybavenosti, ve smyslu oprav místních komunikací,
realizace obnovy a zvelebení veřejných prostranství , různé opravy budov, obecních úřadů apod.
Samostatnou kapitolou jsou kulturní památky a památky místního významu, jejich obnova také není podporovaná
prostřednictvím SF.
V oblasti životního prostředí je třeba eliminovat výskyt černých skládek. Případně aktivizovat veřejnost , realizovat
dobrovolnické aktivity na příp. úklid, zapojení škol a školek do řešení tohoto velkého problému území.

-

Aktivity MAS, realizované
mimo projekt z IROP SC
4.2:

-

Oblast činnosti

Území obcí , které mají své správní území v MAS Labské skály
-

Podmínky

MAS bude v rámci své činnosti realizovat pro potřebu obcí, členů i aktérů z území MAS informační servis a sledování
vyhlášení dotací v rámci různých programů
MAS bude realizovat vlastní projekty ( nefinancované z Operačních programů zařazených do alokace CS.42 IROP),
z různých zdrojů – tyto programy budou zabezpečovány oddělenými úvazky ( mimo projekt z sc 4.2 IROP) – jedná se
o projekty Místních akčních plánů, projekty na záchranu památek z nadačních fondů, projekty v oblasti cestovního
ruchu z krajských, národních programů apod.
MAS bude poskytovat poradenství v objemu svých vyčleněných kapacit v rámci své vedlejší činnosti ( tedy mimo
projekty, které bude administrovat z přidělených alokací v rámci realizace projektu SCLLD)
MAS bude obcím poskytovat metodickou i praktickou pomoc se zpracováním Strategických rozvojových plánů

-

MAS Labské skály bude realizovat výše uvedenou činnost mimo kapacity určené k realizaci projektu SCLLD – z IROP SC
4.2
Všechny náklady budou důsledně odděleny (část nájemného, energií, internet , apod. )
Pracovníci, kteří budou určeni k realizaci výše uvedených aktivit, budou hrazeni z rozpočtu MAS ( částí úvazku), případně
zakázek
Bude vypracována vnitřní směrnice, která určí systém, jak tuto činnost oddělit od projektu SCLLD z IROP SC 4.2

Příklad projektů:
Zpracování místních akčních plánů pro ORP DC a ORP Ústí nad Labem a podobné projekty
Projekty na záchranu památek, publikační činnost, přeshraniční spolupráce apod.

