Návrh na vstup obce Zeleneč do Místní akční skupiny
Střední Polabí
Předkládá:
Ladislav Mrklas, Petra Moravečková, Hana Urbánková, Ondřej Kopa
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zeleneč schvaluje vstup do Místní akční skupiny Střední Polabí.
Odůvodnění:
1. Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým
společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a
veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na
rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních
programů, pro svůj region, metodou LEADER. (více informací o MAS lze získat zde:
http://nsmascr.cz/o-nas/mistni-akcni-skupiny/)
2. Členem MAS se může fyzická i právnická osoba, tedy prakticky kdokoli, předpokladem
je ovšem, že pochází z území, které k MAS patří. Zelenečské firmy, spolky, školy i
jednotlivci se členy stát nemohou do okamžiku, kdy do MAS vstoupí obec.
3. MAS jsou prostředkem pro čerpání nejrůznějších dotací a podpor, a to z různých
zdrojů. V mnoha případech jde o částky menšího rozsahu, které však velmi dobře
doplňují zdroje samotných obcí. Převládající princip zdola-nahoru zajišťuje, že
projekty žádající o podporu skutečně vznikají na bázi potřebnosti pro konkrétní osoby
a cílové skupiny, resp. aktivity. Patří sem i mnohé aktivity, které jsou prioritou
současného zastupitelstva a které může v praxi realizovat i soukromá či právnická
osoba.
4. Zeleneč leží na území, které sousedí se dvěma MAS – Střední Polabí a Region
Pošembeří. Do obou by obec z různých důvodů mohla vstoupit. Jako logičtější se jeví
vstup do MAS Střední Polabí, kam patří např. sousední Svémyslice, Nehvizdy,
Čelákovice,
Jenštejn
nebo
Lázně
Toušeň
(seznam
členů
viz
zde:
http://www.strednipolabi.cz/masstpol/seznam-clenu.html)
5. Finanční dopad vstupu obce do MAS Střední Polabí se odvíjí od podmínek členství. Za
každého občana obce platí obce roční členský příspěvek ve výši 10 Kč. V případě
Zelenče by tedy příspěvek dosahoval více než 30 tisíc Kč. Výnosy pro občany, spolky,
firmy a jiné právnické osoby by však mohly dosahovat mnohem vyššího čísla.
Podpořené veřejně prospěšné projekty by navíc byly přínosem i pro samotnou obec,
protože by vedly k úspoře vlastních prostředků.
Jméno a kontakt na zástupce předkladatelů:
Ladislav Mrklas, tel. 602279333, email: ladislav.mrklas@vsci.cz
V Zelenči 4. dubna 2019

