
 

MAS Moravská cesta rozdělí po roce 2014 více peněz. Je třeba ale říct, na co budou 
potřeba.   

Je třeba zapojit se do debaty o vizích a potřebách na území Místní akční skupiny Moravská 
cesta. Pokud tak neučiníme nyní, utečou nám miliony. Po roce 2014 totiž mají mít místní 
akční skupiny na starosti rozdělování mnohem většího balíku peněz, než jaký měly k 
dispozici doposud. 

Na území Místní akční skupiny (MAS) Moravská cesta proběhla během října dotazníková 
anketa, která měla zjistit, zda lidé o jejích aktivitách vědí a na jaké oblasti by se měla v 
budoucnu zaměřit, jaké projekty podporovat. Sesbírané názory a náměty by měly ukázat, co 
lidem na území od Bouzova po Štěpánov nejvíce chybí, co by chtěli vylepšit a nač by se MAS 
měla především zaměřit. Na stejné téma se 25. října v Příkazích uskutečnilo veřejné 
projednání, jehož se zúčastnili především zástupci obcí.  

Podobným způsobem se o budoucnosti území diskutovalo v době, kdy Moravská cesta 
vznikala. I tehdy se mnohým zdálo, že jsou to jen prázdné vize, které se nejspíš naplní jen 
zčásti. Jakmile ovšem prostřednictvím MAS začaly obce, spolky a drobní podnikatelé získávat 
statisícové dotace, pohled veřejnosti se měnil. Tehdy se už projevily hmatatelné výsledky 
kdysi s pochybnostmi přijímaných plánů, vizí a strategií, které si daly za cíl podpořit různé 
oblasti života lidí z obcí na území MAS.  

Tehdy schválené strategické dokumenty však mají omezenou platnost a pro další léta je 
nutná jejich aktualizace a přizpůsobení novým podmínkám. Navíc bude kladen větší důraz na 
to, aby tyto vize byly mnohem konkrétnější a podporované projekty vzájemně více 
provázané, než doposud. Jinak řečeno – lidé se musí naprosto jasně vyjádřit k tomu, jakým 
směrem by se podle nich měly vesnice rozvíjet a co k tomuto rozvoji podle jejich názoru 
povede. Každý nápad je dobrý a má smysl s ním seznámit ostatní. Neváhejte a napište svůj 
názor třeba na adresu mas@moravska-cesta.cz, řekněte o něm svému starostovi nebo jiným 
členům zastupitelstva, kontaktujte kancelář MAS v Července.  

Zatím je to jenom debata, ale nezapojíme-li se, utečou nám doslova miliony. Po roce 2014 
budou mít místní akční skupiny na starosti čerpání mnohem většího balíku peněz, než jaký 
měly k dispozici doposud. Ne, že by peněz najednou obecně přibylo. MASkám ale budou 
svěřeny dotace i z jiných fondů. Za pět let své existence (od roku 2008 - 2012) pomohla 
Moravská cesta uskutečnit 75 projektů za celkem 35 milionů korun. Jen v naší obci to dělá 1, 
687 mil. korun. V budoucnu to může být víc. Musíte ale říct, co je pro vás v tomto smyslu 
důležité a podstatné.  
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