Datum přijetí
připomínky

Datum odpovědi MAS
připomínkujícímu

Subjekt podávající
připomínku

Text připomínky
Ve sloupku slabé stránky se uvádí:
• Zastaralé a nedostatečné vybavení zemědělských podniků (stroje, moderní technologie,
využití inovací chytrého zemědělství) v důsledku finanční náročnosti
K této formulaci mám připomínku, že tento stav přetrvává u mikro a malých
zemědělských podniků, které nedosáhnou na celostátní dotace na rozdíl od středních a
velkých zemědělský podniků
Ve sloupku příležitosti se například vůbec neuvádí, že jsou v území MAS mladí
zemědělci, kteří chtějí rozvíjet svoji činnost.
Připomínka k dokumentu Specifické cíle

21.01.2021

21.01.2021

TILIA v.o.s.
•V tomto dokumentu není uveden specifický cíl, který by směřoval k podpoře jednak mladých
zemědělců a zemědělských mikro a malých podniků.
Připomínka k dokumentu Cíle a opatření
• V tomto dokumentu není uveden žádný cíl a opatření, které by směřovaly k podpoře jednak
mladých zemědělců a zemědělských mikro a malých podniků.
Je s podivem, že MAS v návrzích dokumentů vůbec nepočítá s podporou mikro a malých
zemědělců, ač to bylo v minulém období jedno z nejúspešnějších opatření a ve vašem
dotazníkovém šetření se obdobné požadavky pro příští období objevily.

25.01.2021

25.01.2021

Obec Hýskov

1.Spolupráce mezi obcemi (společné festivaly, kulturní akce, sportovní akce, ale také společné
projekty zasahující lokalitou do různých katastrů tak, aby na sebe jednotlivé projekty
navazovaly).
2.PR regiónu jako celku, jakož i jednotlivých lokalit s cílem dosažení vyšší návštěvnosti =
posílení lokálních podnikatelů = vyvolaný tlak na zlepšování infrastruktury.
3.Regionální mobilita – ale nikoliv jak je popsána formou investic do betonu, ale podpora a
implementace moderních forem mobility a to jak pro občany ve vztahu k nejbližším městům a
zaměstnaneckým příležitostem, tak zlepšení možností pro pohyb mezi obcemi v rámci
turistiky.
4.Enviromentální politika na úrovni celého regiónu – např. ochrana vod a zadržování vody v
krajině. Na to by se dalo dobře navázat vyšší využívání dotačních titulů, kterých je zrovna na
toto téma docela dost. SC
5.Podpora pro implementaci energeticky úsporných projektů pokud budou produktem činnosti
MAS Mezi Hrady

