Kam s penězi v území MAS Radbuza?
V programovém období 2007 – 2013 bylo podpořeno z Programu rozvoje venkova celkem
112 místních akčních skupin, které do svého území získaly téměř 7 miliard Kč. „Naše MAS
Radbuza byla založena na jaře roku 2011 a tyto prostředky již čerpat a rozdělovat do území
nemohla. V letech 2012 až 2014 jsme se zapojili alespoň do projektů spolupráce, v rámci
kterých realizujeme projekty ve výši více než 1,6 milionu korun, dalších 500 tisíc korun jsme
čerpali v rámci projektu pro zaškolení nových MAS. Od svého založení jsme dále získali
přibližně 700 tisíc Kč od Plzeňského kraje na podporu a chod MAS, dále jsme podpořili
kulturní a sportovní akce ve vlastním Grantovém dotačním programu a Tréninkové výzvě
v celkové částce bezmála 200 tisíc korun. V neposlední řadě spolupracujeme se společností
Plzeň 2015 na projektu 9 týdnů baroka, ve kterém realizujeme aktivity za více než půl milionu
korun, z nichž částka 340 tisíc korun je hrazená z krajské dotace.“ říká předsedkyně Výkonné
rady, Ing. Andrea Kubernátová.
V novém programovém období 2014 – 2020 se předpokládá, že každá podpořená MAS
rozdělí do svého území průměrně částku ve výši 120 mil. Kč a to na projekty místních
neziskových organizací, podnikatelských subjektů a obcí. Do kterých oblastí mají být tyto
nemalé prostředky investovány? Je zapotřebí se na našem území zaměřit spíše na cestovní
ruch a vybudovat kvalitní ubytovací a stravovací zařízení nebo je naopak důležité opravovat
místní komunikace? Které projekty v příštích letech podporovat, na co klást důraz? Co nás
naopak v území netrápí? Pomozte nám i Vy rozhodnout, které priority jsou v našem území
nejdůležitější a jaký potenciál toto území má.
Tvorba strategického dokumentu se nám blíží k závěru a dochází nyní k definování
jednotlivých oblastí potřeb našeho území. Přijďte nám říct svůj názor v úterý 18. listopadu
2014 od 14:00 h do velké zasedací místnosti MěÚ v Dobřanech na „Konferenci pracovních
skupin a veřejnosti ke tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Radbuza
na období 2014 až 2020“. Registraci účastníků lze provést telefonicky na čísle 725 830 833,
emailem info@mas-radbuza.cz nebo vyplněním krátkého registračního formuláře, na který
najdete odkaz na našich webových stránkách www.mas-radbuza.cz stejně jako podrobnější
pozvánku na tuto akci.

