Vážení přátelé,
je mi potěšením předložit v pořadí druho výroční zprávu spolku MAS (místní akční skupiny)
Svatováclavsko., která popisuje svou činnost v roce 2016.
Představitelé města Stochova a obcí Tuchlovice, Kačice, Kamenné Žehrovice a Lány byli potěšeni
aktivitou, která vznikla mezi neziskovými organizacemi v letech 2014 – 2015, kdy byl z jejich podnětu
vytvořen společný subjekt s možností vzájemně propojit jednotlivé aktivity a vést v území uvedených
obcí koordinovaný komunitně vedený místní rozvoj.
Rok 2016 byl především spojen s důslednou a poctivou prací na Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Její první verze neprošla věcným hodnocením řídícího orgánu PRV
a IROP a tak v listopadu 2016 byla podána opětovná žádost o její schválení. Byla upravena na základě
připomínek první verze a podrobněji jsme vypracovali analytickou část a provázali z částí strategickou.
Navržená opatření zůstala stejná, rozšířena byla část týkající se podpory příměstských táborů
v Operačním programu Zaměstnanost. V prosinci 2016 žádost prošla hodnocením formálních
náležitostí a přijatelnosti.
V roce 2016 zástupci MAS Svatováclavsko aktivně pracovali v projektu Místní akční plány, který je veden
Magistrátem města Kladno a naše MAS je nefinančním partnerem. Byla nabídnuta školám v území
bezplatná pomoc při podání žádostí tzv. šablon. V rámci MAP se konaly semináře i jednání pracovních
skupin.
V roce 2016 se MAS podílela na organizaci rodinného dne v Kačici, které proběhlo 2. července 2016 na
místním fotbalovém hřišti. Akce to byla úspěšná a MAS bude v následující letech organizovat či
spoluorganizovat podobné typy akcí a rozvíjet základní smysl komunitně vedeného místního rozvoje –
pomoci při setkávání obyvatelů mezi obcemi v rámci celého území MAS.
K naplnění našeho cíle funguje od samého počátku působnosti MAS kancelář, která má sídlo na adrese
Jaroslava Šípka 486 ve Stochově. Všechny informace o činnosti, aktuální dokumenty a další informace
je možné shlédnout na pravidelně aktualizované webové stránce www.svatovaclavsko.cz.
Chci poděkovat všem zakladatelům, partnerům, členům jednotlivých orgánům za výbornou práci.
Budeme se z pozice koordinátora snažit o zlepšení života na území organizováním četných komunitních
setkání a seminářů na různá témata. Těším se na rok 2017, kdy již začneme prostřednictvím výzev za
schválená opatření realizovat projekty.
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Výroční zpráva za rok 2016 byla schválena Valnou hromadou ze dne 14. 6. 2016, Usnesení číslo
4/2017/4.
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