Místní akční skupina Broumovsko+, z.s.
Místní akční skupina Broumovsko+ (MAS Broumovsko+) je zapsaným spolkem (dříve občanským sdružením), založeným v
roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu – Programu rozvoje Broumovska. Prvotní impuls pro
založení sdružení vzešel od představitelů obcí a měst regionu, kteří byli podpořeni Dobrovolným svazkem obcí
"Broumovsko", podnikateli, zemědělci, neziskovými organizacemi, lidmi z Broumovska. V současné době tvoří členskou
základnu MAS 48 členů.
MAS Broumovsko+ byla jedinou organizací na Broumovsku, která měla možnost účastnit se programů Ministerstva
zemědělství, a to programů LEADER+ , LEADER ČR, LEADER. Všechny tři programy byly zaměřeny na podporu venkovských
regionů prostřednictvím místních akčních skupin, které připravily rozvojovou strategii a na její realizaci mohly získat finanční
podporu. Pro region Broumovska MAS získala v roce 2007 cca 3 mil. Kč a pomohla realizovat 7 projektů neziskových
organizací a jednoho podnikatele. Se svým Strategickým plánem Leader v rámci Programu LEADER byla MAS úspěšná i
v roce 2008 a mohla tak realizovat další projekty až do roku 2014. MAS Broumovsko+ rozdělila v letech 2009 – 2014 v
regionu 32,5 mil. Kč, spolu s povinnou spoluúčastí jednotlivých subjektů ve výši 26,2 mil. Kč díky tomu pomohla realizovat
67 projektů v celkové částce 58,7 mil. Kč. Jednalo se o projekty obcí, drobných podnikatelů, zemědělců, neziskových
organizací, ale i dalších subjektů. Nepochybně tím došlo ke zlepšení řady oblastí života obyvatel v územní působnosti MAS
Broumovsko+. Všechny projekty byly realizovány na principu partnerství.
MAS Broumovsko+ se v současné době připravuje na nové rozpočtové období EU 2014-2020 a prochází procesem
Standardizace. Zároveň zpracovává Integrovanou strategii území, která je základním plánovacím dokumentem a nezbytným
předpokladem pro možnost čerpání dotací pro rozvoj území v novém rozpočtovém období EU. Pokud bude MAS v tomto
procesu úspěšná, bude moci administrovat (získat pro rozvoj regionu) prostředky čtyř operačních programů: Integrovaného
regionálního operační ho programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Životní prostředí, Operačního
programu Zaměstnanost. Mezi další činnosti MAS bude patřit tvorba místních akčních plánů v oblasti školství v celém
území Broumovska, aby i školy v regionu mohly získat zdroje z EU.
Činnost MAS není o jednotlivci, je o společné práci aktivních lidí, kteří na sebe od roku 2005 převzali odpovědnost za rozvoj
regionu a věnují této činnosti svůj volný čas.
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkovala všem aktivním členům MAS Broumovsko+ za jejich dlouholetou a nezištnou
práci pro rozvoj našeho regionu.
Více o MAS na: www.mas.broumovsko.cz
Eva Blažková, předsedkyně spolku
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