červenec 2022
Měsíční zpravodaj MAS Region Kunětické hory, z.s.

maskáč
www.masrkh.oblast.cz
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Výzva Kreativní
vouchery pro
Kraj Pernštejnů II.

Regionální
výrobky z Kraje
Pernštejnů

HRADY CZ

– dvoudenní hudební festival
pod Kunětickou horou

Divadelní představení

Tři veteráni

7. – 9. 7. 2022

Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II
podpoří projekty v hodnotě přes 160 000Kč
Nové webové stránky, reklamní bannery, poutače, produktové fotografie, nová
loga…tyto marketingové aktivity budou letos podpořeny v rámci dotačního programu
Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II.
Ten je určen výhradně pro držitele regionální značky Kraj Pernštejnů.
Tento deštníkový projekt je zaměřen na podporu spolupráce certifikovaných regionálních producentů s poskytovateli kreativních služeb z celého Pardubického kraje, tedy profesionálními tvůrci webů, fotografy, grafiky
a dalšími. Příjem žádostí byl ukončen koncem května.
Celkem bylo v letošním roce přijato 8 žádostí, z nichž
2 žadatelé již žádali i loňský rok. Projekt podpoří inovace produktů a marketingových aktivit producentů z Kraje Pernštejnů finančním příspěvkem až 70 % ze způsobilých nákladů dílčího projektu producenta, max. však
do výše 20 000 Kč. Všechny žádosti bohužel nemohly
být vzhledem k alokaci 110 000 Kč podpořeny. Dobrou
zprávou ale je, že se v letošním roce dostalo na všechny, kteří dosud tuto dotaci nezískali nebo žádali poprvé.
Mezi úspěšnými žadateli tak najdeme pardubickou
Nanukárnu, bylinkový statek Junek, Kunětickou točenou zmrzlinu pana Pavlise nebo ředického zemědělce
pana Štěpánka. Stavební úpravy související s výstavbou dálnice přiměly Farmu Soukal Rokytno zpracovat
nový systém značení a poutačů, který bude rovněž financován z tohoto projektu. První profesionální houslař
v Pardubickém kraji, pan Veselý, pak získal dotaci na
vznik nového webu věnujícího se historickým hudebním
nástrojům. Na výsledky projektů se těšíme a úspěšným
žadatelům gratulujeme!
Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů vznikl
ve spolupráci s turistickou oblastí Pardubicko – Perní-

kové srdce Čech z.s., MAS Region Kunětické hory z.s.
(hlavní realizátor projektu), MAS Bohdanečsko z.s.
a MAS Holicko o.p.s..

Červnové společné setkání Kraje Pernštejnů
Dne 22. června se konalo společné setkání Kraje Pernštejnů v sále sezemického obecního úřadu. Jak probíhalo? Společně s pozvanými certifikovanými producenty jsme se během dopoledního programu díky lektorce
M. Minárové nejdříve vzdělávali a dozvěděli se, „jak na
úspěšný web, který prodává“. Inspirativní bylo sdílení
zkušeností s vyhlašováním výzev a podporou projektů,
které přednesly MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko i MAS Holicko. Svoji činnost ve zkratce představila také paní Markéta Krátká za turistickou oblast
Pardubicko - Perníkové srdce Čech.

Celkem tři úspěšní žadatelé – pan Pavlis (Kunětická
točená zmrzlina), paní Soukalová (Farma Skutil -farmářské brambory z Chvojence) a pan Václavík (Jedlé
houby Václavík) se podělili o své zkušenosti s dotačním
programem Programu rozvoje venkova v rámci bloku
Sdílení příkladů dobré praxe. V neposlední řadě byla
vyhodnocena dotační výzva Kreativní vouchery pro Kraj
Pernštejnů II.
V odpoledním uzavřeném bloku jednání jsme hodnotili činnost Kraje Pernštejnů za uplynulý rok a diskutovali nad plánem aktivit a činnosti v dalším období. Po
celou dobu bylo zajištěno občerstvení od regionálních
producentů např. v podobě houbového guláše pana
Václavíka, sýrových specialit farmy Apolenka, čerstvého
mléka z Ostřetína, povidlových koláčů ze švestek z Podůlšan nebo Kunětické zmrzliny.
Všem děkujeme za hojnou účast a skvělou atmosféru!

