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Pestrý život Nad Prahou
Místní akční skupiny jsou společenství občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci,
která spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství
a získávání finanční podpory z EU a z národních dotačních

programů pro svůj region. Základním cílem MAS je
zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech. MAS Nad Prahou existuje již 9 let
a zahrnuje na tři desítky měst a obcí mezi pravým břehem
Vltavy a levým břehem Labe.

Na nové programové období je MAS připravena

Základ pro nové programové období 2021 – 2027
byl položen už v uplynulém roce. Rok 2020 byl
rokem výzev. Jednak těch
oficiálních, vyhlašovaných pro žadatele o dotace, ale pak především
těch, které připravoval
sám život.
MAS úspěšně prošla
procesem standardizace,
aby se mohla ucházet o finanční prostředky na období 2021 – 2027. Valná
hromada v prosinci projednala první strategický
dokument, a to koncepční část Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Nad Prahou
pro období 2021+, který

Ředitelka MAS Nad Prahou, Iva Cucová rekapituluje: „V loňském roce byly
z Programu rozvoje venkova podpořeny tři projekty na záchranu kulturních památek v hodnotě
5 miliónů korun a tři projekty na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání
v hodnotě 1,5 miliónů korun. Z Integrovaného regionálního operačního
programu jsme podpořili
přístavbu jedné základní
školy a výstavbu dvou nových mateřských škol
a čtyř nových komunitních center v celkové
hodnotě 50 miliónů koKontaktní místo pro
run. S projekty Šablony
seniory ve Zdibech.

v plné parádě. Jenom
v září měla zastávky ve
Vodochodech, Máslovicích a Klecanech a další
obce se její návštěvy dočkají ještě do konce roku.

Místní akční skupina
pomáhá

Zastávka Tour mezi řekami 2020 – 2021 ve Vodochodech.
byl v letošním roce schválen Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR. V současné době programoví
manažeři MAS intenzivně pracují na Akčních plánech Strategie.

pro školy II a III jsme pomáhali 22 školám v regionu. Obcím jsme pomohli
se třemi desítkami žádostí o dotace, u poloviny
z nich jsme pomáhali
i s jejich administrací.“

MAS svoje aktivity
představuje v obcích
a městech regionu v rámci Tour mezi řekami 2020
- 2021. Po přerušení Tour
v loňském roce kvůli pandemii se letos Tour vrátila

Po několikaměsíčním
uzavření kvůli kovidu
bylo na začátku prázdnin
v Líbeznicích opět otevřeno Kontaktní místo
pro seniory Tulipán. To se
během pandemie podařilo rozšířit o útulnou kavárničku a dovybavit počítačem, na kterém
senioři pronikají do tajů
mailů, googlování nebo
skypování se svými blízkými. Dobrou duší všech
seniorů i pečujících je
Pavlína Strnadová, která
výčet služeb doplňuje:
„Pokračujeme v poskytování služeb bezplatných
právních a sociálních po-

raden, které kvůli protikoronavirovým opatřením začaly fungovat
telefonicky, ale tento model se nám osvědčil
a v dalších měsících ho
budeme kombinovat
s prezenční formou, kdy
právníci a psychoterapeuti budou našim klientům
k dispozici ve vybraný čas
přímo v kontaktním místě.“ Služeb poraden od jejich vzniku využily desítky klientů v tíživé situaci.
Kontaktní místo pro
seniory neomezuje své
působí pouze na Líbeznice, ale vyjíždí i do jiných
obcí regionu. Naposledy
se v rámci Dne (nejen)
pro seniory představilo ve
Zdibech, dalším cílem
bude Odolena Voda.
MAS pomáhá se získáváním finančních prostředků na výsadbu stromů v rámci dotačních

Zpravodajství
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pečné trasy. Aby se však
z jízdy nestala nuda, je
potřeba děti také nějak
zabavit, ať již zastávkou
na hřišti, nebo návštěvou
zajímavých míst.
MAS připravuje projekt
značení cyklotras regionu, na kterém se podílí
přední odborníci, kteří
jsou autory sítě cyklotras

některé kempy byly zaměřené na výtvarné činnosti, jeden kemp se dokonce celý odehrál na
programů Národního
kolech“, přibližuje zaměa Operačního programu
životní prostředí. „V regio- ření kempů jejich hlavní
organizátorka Iva Siebenu Nad Prahou se tak vysadilo skoro 1000 nových rová. „Moc děkujeme
všem partnerům MAS,
stromů, podařilo doplnit
nebo obnovit několik ale- kteří se do programu
kempu zapojili bez nárojí. Zlončice, Máslovice,
ku na honorář. Děti tak
Měšice nebo Nová Ves ve
měly možnost poznat revýsadbě pokračují a prokonstruovaný zámek
jekty budou realizovat
v Pakoměřicích nebo rodi v příštím roce. Výsadba
ný dům Vítězslava Hálka
stromů bude také výv Dolínku, navštívily
znamnou součástí pilotKapli sv. Anny a Památního projektu, který má
ník národního útlaku
za cíl obnovit historické
cesty a propojit tak Prahu a odboje v Panenských
s významnými turistický- Břežanech, poznávaly

telé a návštěvníci regionu
od letošního roku přehledně na jednom místě.
Nový informační portál
MAS Nad Prahou na míru
vyvinula společnost MACRON Software s.r.o.,
která dlouhodobě spolupracuje s obcemi v regionu na webových stránkách nebo rezervačních
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ních, příměstských táborů nebo jinou formu systematické činnosti
s dětmi a mládeží až po
realizaci, obnovu značení
turistických tras nebo budování doprovodné infrastruktury, kam patří mobiliář nebo herní prvky,
které putování po těchto
trasách zpříjemní“, upřes-

Nově vysazená alej ve
Zlončicích.

Příprava značení severní cyklotrasy v Odolene Vodě.

Foto: 5x MAS Nad Prahou

Karlovarského kraje
a spolupracují i na značení cyklotras s Krajským
úřadem Středočeského
kraje. „Trasy, které na severu a jihu území spojí
Vltavu s Labem, ponesou
název Mezi řekami. Severní trasa navíc bude
značena jak pro MTB, tak
pro silniční kola“, představuje záměr Petr Cuc.
Informace o zajímavých turistických cílech,
kde se ubytovat nebo dobře najíst, naleznou obyva-

systémech sportovišť.
Na podporu rozvoje pěšího a cyklistického poznávání regionu založila
MAS Fond cykloturistiky.
O finanční prostředky ve
formě dotací se mohou
ucházet všechny nestátní
neziskové organizace působící na území místní
akční skupiny. „Podpoříme žádosti na příspěvek
od pořádání jednorázových sportovních nebo
společenských akcí, přes
podporu kroužků, let-

Start letního cyklokempu v Líbeznicích.
stromy s odbornými výkladem v zámeckém parku v Měšicích nebo si vyzkoušely golf v Yard
Resortu v Předboji“, dodává Iva Sieberová.

Region Nad Prahou
má obrovský cykloturistický potenciál

Region Nad Prahou je
ideální turistickou a cyklistickou destinací především pro rodiny s dětmi,
které vyhledávají kratší,
pohodové a zejména bez-

Foto: Zuzana Kalenská

mi cíli na území MAS“,
představuje společnou aktivitu Institutu plánování
a rozvoje hlavního města
Prahy a MAS její destinační manažer Petr Cuc.
Pro děti z rodin v tíživé
finanční situaci MAS Nad
Prahou o letních prázdninách zorganizovala sedm
běhů Letních kempů.
Těch se zúčastnila stovka
dětí z celého regionu.
„Pro děti ve věku od 7 do
16 let byl připraven bohatý edukativní program,

Dětské závody 7. cyklistického mistrovství v Klíčanech.

ňuje cíle Fondu Iva Cucová.
I přes omezení kvůli
kovidu se letos podařilo
navázat na tradiční spolupráci s cyklistickým oddílem ADASTRA Cycling
Team a uspořádat již 7.
ročník cyklistického mistrovství MAS Nad Prahou.
Závodu se zúčastnilo celkem 392 startujících závodníků ve 23 kategoriích, což je absolutní
rekord dosavadní osmileté historie závodu. n mas

