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Úvod 

 

Výroční zpráva se vztahuje k období leden 2015 – prosinec 2015. Jedná se o třetí rok 

působení MAS Chrudimsko, z.s. založené s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. 

Během tohoto roku se spolek zabýval především realizací projektu spolupráce s několika 

partnerskými MAS Pardubického kraje a také žádostí o standardizaci MAS Chrudimsko. Cílem 

projektu, který byl ukončen v polovině roku 2015, bylo připravit metodiku k fungování 

místních akčních skupin. Metodika pomohla také splnit základní kritéria nezbytná pro 

standardizaci MAS Ministerstvem zemědělství a připravila tak podmínky pro úspěšné 

působení MAS Chrudimsko jako iniciačního, řídícího a kontrolního orgánu v rámci programů 

realizovaných metodou LEADER. Po zapojení se do těchto programů bude moci MAS čerpat 

významné finanční prostředky určené na podporu projektů různých subjektů, které budou 

v souladu s rozvojovou strategií území.   
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1. Základní charakteristika MAS 

 

Základní údaje k 8. 3. 2016 

 

Přesný název: MAS Chrudimsko, z.s. 

Právní forma: zapsaný spolek (v březnu 2015 proběhla změna z občanského sdružení dle 

požadavků zákona) 

Sídlo: Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

IČO: 01268279 

Předseda: Šárka Trunečková (zastupující město Chrudim), tel.: 737 770 811, 

sarka.truneckova@maschrudimsko.cz 

Manažer: Tomáš Černý, tel.: 731 682 186, tomas.cerny@maschrudimsko.cz 

Projektový manažer: Jana Košťálová, tel.: 607 610 185, jana.kostalova@maschrudimsko.cz 

PR/manažerka SCLLD: Renata Havlová, tel.: 774 800 906, renata.havlova@maschrudimsko.cz 

Účetní: Pavlína Dolanová, tel.: 773 480 660, pavlina.dolanova@gmail.com   

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú.: 2400421153/2010 

 

Datum založení: 3. 12. 2012 

Počet členů: 52 (z toho členské obce 15) 

Rozloha území: 106 km2 (2013, ČSÚ) 

Počet obyvatel: 32 160 (2013, ČSÚ) 

Hustota osídlení: 303 ob./km2  

Počet měst a obcí na území MAS: 15 

 

Územní vymezení MAS Chrudimsko, z.s. 
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1.2. Charakter území 

Geomorfologicky leží území MAS Chrudimsko ve Svitavské tabuli, která je součástí rovinaté 

České tabule. Na jihu území se terén zvedá do nadmořské výšky kolem 400 m n. m., začínají 

zde Železné hory (mimo území MAS nejvyšší hora Vestec - 668 m n. m). Územím protéká 

řeka Chrudimka a její přítok Novohradka. Díky poloze na jižním okraji České tabule patří 

území k oblastem s vydatnými zásobami podzemních vod. Sever území lze charakterizovat 

jako zemědělský, krajina je využívána převážně pro zemědělské účely. Naopak na jihu území 

je mnohem větší podíl lesů a krajina plní v mnohem větší míře rekreační funkci (např. 

Rekreační lesy Podhůra). Na jih území zasahuje CHKO Železné hory a Národní geopark 

Železné hory. V západní části území se nalézá město Chrudim (cca 23 000 obyv.) s městskou 

zástavbou a větší koncentrací průmyslových objektů.   

 

1.3 Orgány a pracovníci k 31. 12. 2015 

 

Předseda 

Město Chrudim (zastupuje Šárka Trunečková) 

  

Představenstvo – programový výbor (5 členů) 

Město Chrudim (zastupuje Šárka Trunečková)  

Město Slatiňany (zastupuje Josef Prokš) 

Krajská hospodářská komora (zastupuje Iva Roušarová) 

Habra s.r.o. (zastupuje Marek Drobílek) 

Mama klub Chrudim (zastupuje Soňa Tomková) 

 

Výběrová komise (9 členů) 

Dana Šťastná (podnikatelka) 

Městské lesy Chrudim, s.r.o. (zastupuje Alena Vařejková) 

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o (zastupuje Daniel Smutek) 

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. (zastupuje Zdenek Strouhal) 

Kroužky ČR východ, o.p.s. (zastupuje Květa Štěrbová) 

Agrární komora Chrudim (zastupuje Vanda Rektorisová) 

Tělocvičná jednota Sokol Dvakačovice (zastupuje Eva Pavelková) 

obec Orel (zastupuje Vladimír Příhoda) 

AFK Chrudim LS (zastupuje Petr Votěchovský) 

  

Kontrolní výbor (3 členové) 

obec Svídnice (Jana Novotná) 

Vodácké sdružení Kačeři (Petr Zitko) 

EDDA, z.ú. (zastupuje Ivana Hrubá) 
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Valná hromada (52 členů) 

- zástupci členů z.s. (viz kap. 1.4. Členové MAS) 

 

Kancelář MAS 

manažer MAS – Tomáš Černý (zaměstnaný na DPP) 

projektová manažerka – Jana Košťálová (zaměstnaná na DPP) 

PR/manažerka SCLLD – Renata Havlová (zaměstnaná na DPP) 

 

Účetní 

Pavlína Dolanová (zaměstnaná na DPP) 
 

1.4. Členové MAS Chrudimsko k 31. 12. 2015 

Veřejné instituce (veřejný sektor) - celkem 19 (v závorce zájmová skupina): město Slatiňany 

(veřejná správa), město Chrudim (veřejná správa), městys Žumberk (veřejná správa), obec 

Bítovany (veřejná správa), obec Bořice (veřejná správa), obec Čankovice (veřejná správa), 

obec Dvakačovice (veřejná správa), obec Honbice (veřejná správa), obec Kočí (veřejná 

správa), obec Orel (veřejná správa), obec Smrček (veřejná správa), obec Svídnice (veřejná 

správa), obec Tuněchody (veřejná správa), obec Úhřetice (veřejná správa), obec Vejvanovice 

(veřejná správa), Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. (občanská vybavenost a 

bezpečnost), Městské lesy Chrudim, s.r.o. (cestovní ruch), Sportovní areály města Chrudim 

(občanská vybavenost a bezpečnost), s r.o., Střední průmyslová škola Chrudim (vzdělávání). 

Neziskové organizace (neziskový sektor) - celkem 19 (v závorce zájmová skupina): Atletický 

klub Spartak Slatiňany (volný čas), Ekocentrum PALETA (ochrana životního prostředí), Krajská 

hospodářská komora Pardubického kraje (průmysl a obchod), KROUŽKY ČR VÝCHOD o.p.s. 

(volný čas), Mama klub Chrudim (volný čas), Oblastní spolek ČČK Chrudim (občanská 

vybavenost a bezpečnost), Sbor dobrovolných hasičů ČANKOVICE (občanská vybavenost a 

bezpečnost), Sbor dobrovolných hasičů OREL (občanská vybavenost a bezpečnost), Šance pro 

Tebe (sociální služby), Tělocvičná jednota Sokol Dvakačovice (volný čas), Vodácké sdružení 

Kačeři (volný čas), ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov (ochrana životního prostředí), AFK 

Chrudim LS (volný čas), Agrární komora Chrudim (zemědělství a lesnictví), MŠ a ZŠ Na rovině 

Chrudim (vzdělávání), Romodrom o.p.s. – Vězeňský program Pardubice (sociální služby), 

EDDA, z.ú. (vzdělávání), Sportovní unie Chrudimska (volný čas), Zelený dům Chrudim 

(ochrana životního prostředí).   

Ziskové organizace (soukromý sektor) – celkem 11 (v závorce zájmová skupina): Vodní 

zdroje Chrudim, spol. s r.o. (cestovní ruch), První zemědělská a.s. Tuněchody (zemědělství a 

lesnictví), PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. (průmysl a obchod), HABRA s r.o. (průmysl a 

obchod), Karel Kopista (zemědělství a lesnictví), Ing. Dana Šťastná (stravování), KOV Projekt 
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s r.o. (průmysl a obchod), Renata Kašparová (Fitkoloběh, volný čas), SPALTOLAND s.r.o. 

(volný čas), Zdravíčko Chrudim s.r.o. (stravování) 

1.5. Hlavní cíle spolku 

Základním posláním spolku je Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční 

skupiny. Spolek působí jako místní iniciační řídící a kontrolní orgán, který v rámci programů 

realizovaných metodou LEADER provádí metodické a konzultační činnosti dle podmínek 

uvedených programů v platném znění. Obecným předmětem činnosti je sdružování a 

spolupráce představitelů obcí, orgánů územní samosprávy, zemědělců, podnikatelů, škol, 

projekčních a odborných institucí, peněžních ústavů, spolků, sdružení a dalších subjektů při 

prosazování společných zájmů a pro ochranu společných práv. Účel spolku je realizován 

prostřednictvím: 

• zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, 

• péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení, 

• posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, 

• péče a ochrany krajiny a životního prostředí, 

• zachování a obnovy kulturního dědictví, 

• rozvoje v oblasti cestovního ruchu, 
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2. Činnost MAS v roce 2015 

2.1. Realizace projektu spolupráce  

Metodika uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru 

projektů, využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje 

Jednou z významných aktivit MAS Chrudimsko. v první polovině roku 2015 byla realizace 

projektu spolupráce dotovaného z fondů EU pomocí dotačního titulu Ministerstva 

zemědělství, opatření IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce programu rozvoje venkova ČR 

na období 2007-2013. Dotace byla poskytnuta ve 100% výši, celkem 421 192 Kč. V rámci 

projektu byla zpracována podrobná metodika využitelná pro další aktivity místních akčních 

skupin. Metodika byla vytvořena ve spolupráci s těmito MAS Pardubického kraje: Místní 

akční skupina Lanškrounsko, MAS ORLICKO, MAS Region Kunětické hory a MAS 

Železnohorský region. MAS Chrudimsko. V projektu působila jako vedoucí zpracovatel 

kapitoly 2. Uplatňování principu LEADER.    
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2.2 Spolupráce v rámci TO Chrudimsko-Hlinecko   

Dokončení realizační fáze projektu „Krok za krokem geoparkem“  

Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko byla v polovině roku 2014 prostřednictvím žadatele 

MAS Železnohorský region schválena 100% dotace na projekt z Regionálního operačního 

programu (ROP) NUTS II Severovýchod (Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační 

aktivity v oblasti cestovního ruchu) s názvem „Krok za krokem geoparkem. Hlavním cílem 

projektu je zvýšení zájmu turistů o TO Chrudimsko – Hlinecko koordinovaným rozvojem a 

propagací místních produktů cestovního ruchu. Celková výše dotace činí 1 015 000 Kč. V roce 

2015 pokračovala a byla dokončena realizační fáze projektu prostřednictvím pestré škály 

marketingových aktivit. Realizace probíhá v úzké spolupráci s ostatními MAS Chrudimska-

Hlinecka (včetně MAS Chrudimsko) na základě Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci 

turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a pracovníky turistických informačních center oblasti. 

V roce 2015 proběhly v rámci projektu tyto aktivity: 

• vydání tematických propagačních materiálů formátu A5 – výlety v dešti, pondělní 

výlety, výlety pro CA, CK a organizované skupiny, školní výlety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• vydání série map turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko – cykloturistická mapa, 

mapa naučných stezek a mapa geoturistických zajímavostí 

• mediální kampaň – PR kampaň jejichž výstupem bylo zveřejnění 21 tištěných 

článků, 16 internetových výstupů, 2 televizní výstupy (Sama doma a Dobré ráno na 

ČT) a 3 rozhlasové vstupy 

• marketingová kampaň na školách – osobní prezentace možností pro školní 

kolektivy v tur. oblasti Chrudimsko-Hlinecko a geoparku Železné hory (navštíveno 

celkem 15 škol)  
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Turistická motivační karta – V(t)IP karta návštěvníka Chrudimska-Hlinecka v roce 2015 

V roce 2015 pokračoval projekt turistické motivační karty. Na rozšíření a propagaci karty byla 

poskytnuta dotace z prostředků Pardubického kraje (celkem 70 000 Kč). Motivační karta je 

určena pro návštěvníky turistické oblasti. Po předložení karty poskytne provozovatel 

zapojené služby držiteli karty netradiční bonus nebo slevu. Za cíle karty bylo stanoveno 

ekonomické zhodnocení nabídky služeb subjektů v turistické oblasti, prodloužení průměrné 

doby pobytu návštěvníků Chrudimska-Hlinecka, motivace k návštěvě zajímavých míst a 

spokojení a veselí návštěvníci. 

 

 

 

 

 

Karta byla vydána na konci července 2014 a do „nultého“ ročníku se přihlásilo přes 30 

poskytovatelů slev a bonusů. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o zapojení se do projektu, byla 

v roce 2015 karta rozšířena. Celkem se v roce 2015 zapojilo 41 poskytovatelů bonusů a slev. 

Kartu distribuují turistická informační centra a poskytovatelé slev a bonusů. MAS 

Chrudimsko působí jako koordinátor a provozovatel karty na svém území a na území MAS 

Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko.  

 

2.3 Spolupráce s MAS Železnohorský region na certifikaci regionálních produktů pod 

značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt 

MAS Chrudimsko přijala již na konci roku 2013 na svém území regionální značení „ŽELEZNÉ 

HORY regionální produkt“. V roce 2015 pokračovala v jednání s potenciálními zájemci o 

certifikaci. Značení má za cíl zvýšit prestiž a odbyt regionálních výrobků. Základním 

předpokladem úspěšné certifikace je určitá jedinečnost spojená s regionem (tradice, použití 

místních surovin, ruční nebo duševní práce, motiv z regionu apod.).  
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V roce 2015 proběhly dvě vlny certifikace regionálních produktů. V současné době je z území 

MAS certifikováno celkem 10 produktů.  

 

2.4. Standardizace (certifikace přijatelnosti) MAS Chrudimsko 

Po uskutečnění vynucených změn v MAS Chrudimsko v roce 2014 (např. změny v organizační 

struktuře, jednacích řádech, na webových stránkách MAS apod.) byla v březnu 2015 podána 

žádost o standardizaci MAS. V červenci 2015 přišli připomínky, se kterými se MAS 

Chrudimsko vypořádala v říjnu 2015 (bylo nutné opět upravit stanovy spolku) a v listopadu 

byla odeslána nová žádost o standardizaci.  V prosinci 2015 byla MAS úspěšně 

standardizována. Proces standardizace bylo nezbytné splnit pro další působení MAS a pro 

podání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

 

2.5. Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)  

Jednou z nejvýznamnějších aktivit roku 2015 byla realizace implementační části Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), dříve Integrované strategie území (ISÚ), na 

jejíž základě se budou čerpat finanční prostředky z fondů EU. Realizace proběhla na konci 

roku 2015 s tím, že dopracování některých částí (finanční plán, programové rámce) 

proběhne na začátku roku 2016. Celá strategie by měla být podána na jaře 2016. 
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2.6. Další aktivity 

V rámci dalších aktivit spojených s prezentací záměrů a cílů MAS Chrudimsko a zapojení 

široké veřejnosti do plánování udržitelného rozvoje území byly i v roce 2015 provozovány 

webové stránky www.maschrudimsko.cz a facebookové stránky www.facebook.com/ 

maschrudimsko, dále se MAS Chrudimsko zúčastnila akce Desatero problémů Chrudimi a 

dubnového Dne Země na Resselově náměstí v Chrudimi s cílem představit činnost MAS a 

jejích členů široké veřejnosti a nabídnout veřejnosti možnost zapojit se do přípravy rozvojové 

strategie území. Zapojení se do projektu švýcarsko – české spolupráce realizovaným městem 

Chrudim přineslo na konci roku 2015 výrobu propagačních materiálů zaměřených na 

regionální produkty. S partnery v ORP Chrudim byla na konci listopadu podána žádost o 

podporu projektu MAP (místní akční plán) rozvoje vzdělávání. 
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3. Hospodaření MAS v roce 2015 

3.1. Hospodaření MAS v roce 2015 – stav k 31. 12. 2015  

Účet Provoz SZIF PK TO CH-H CELKEM 

 
        

NÁKLADY 
    Spotřeba materiálu 5 343,00 Kč 760,00 Kč 0,00 Kč 6 103,00 Kč 

Cestovné 1 028,00 Kč 3 491,00 Kč 0,00 Kč 4 519,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 482,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 482,00 Kč 

Ostatní služby 3 869,00 Kč 0,00 Kč 21 487,00 Kč 25 356,00 Kč 

Mzdové nákady vč. SP, ZP 3 826,00 Kč 416 941,00Kč  48 513,00 Kč 469 280,00Kč 

Ostatní sociální pojištění 1 697,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 697,00 Kč 

Úroky 19,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19,74 Kč 

Poskytnuté členské příspěvky 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 

CELKEM  26 264,74 Kč 421 192,00Kč 70 000,00 Kč 517 456,74Kč 

 
        

VÝNOSY 
    Úroky 104,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 104,20 Kč 

Přijaté členské příspěvky 108 700,00Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 108 700,00Kč 

Dotace 0,00 Kč 421 192,00Kč 70 000,00 Kč 491 192,00Kč 

CELKEM 108 804,20Kč 421 192,00Kč 70 000,00 Kč 599 996,20Kč 

     HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK- 
zisk 82 539,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 82 539,46 Kč 

 
 

    PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 31.12.2015 

Pokladna 811,00 Kč 

Běžný účet  413,40 Kč 

Běžný účet příjmový 237 281,07Kč 

CELKEM 238 505,47Kč 

     

     DAŇOVÁ POVINNOST  0,00 Kč 
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4. Připravované aktivity na rok 2016 

• Dopracování implementační část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

včetně akčních plánů zaměřených na jednotlivé operační programy (Programové 

rámce), indikátorů, finančního plánu a podání žádosti o schválení u příslušných 

orgánů 

• Dovybavení kancelář MAS a připrava podmínek pro 2 zaměstnance (dle možností 

schválené částky z dotace PK – POV na 2. pol. 2016) 

• Aktualizace a propagace V(t)IP karty návštěvníka TO Chrudimsko-Hlinecko (ve 

spolupráci s MAS TO, zažádat o dotaci na provoz a činnost OOCR na turistickou oblast 

Chrudimsko-Hlinecko) 

• Realizace první výzvy z jednotlivých operačních programů (záleží na rychlosti MMR 

a dalších zodpovědných orgánů) 

• V souvislosti s přípravou na vyhlašování výzev realizace informační (PR) kampaň – 

nová pozice PR specialistky/manažerky SCLLD   

• Realizace projektu MAP rozvoje vzdělávání ve spolupráci s MAS Železnohorský 

region, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, městem Luže a Chrudim 

• Podání žádosti o dotaci na projekt propagace turistické oblasti Chrudimsko-

Hlinecko a Národního geoparku Železné hory v rámci česko-polské přeshraniční 

spolupráce (Interreg CZ-PL, 80% dotace, spolufinancování různých subjektů dle 

modelu projektu Krok za krokem geoparkem, navázaní na aktivity tohoto projektu) 

• Certifikace a propagace regionálních produktů ve spolupráci s partnerskou MAS 

Železnohorský region, V roce 2016 další dvě vlny certifikace regionálních producentů 

(značka ŽELEZNÉ HORY regionální produkt), zároveň pokračování v hledání dalších 

cest k aktivní propagaci regionálních producentů na Chrudimsku (spolupráce 

s informačními centry regionu, mezi producenty navzájem, propagace na tematických 

akcích – Den Země, Biojarmark apod.) 

• Pokračování v informačních aktivitách jako provoz webových a facebookových 

stránek, organizace propagačních a informačních akcí 
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5. Spolupracující subjekty 

Město Chrudim 

• vratná finanční výpomoc na předfinancování projektu MAS Chrudimsko – příležitost 

pro každého, odborná pomoc při založení MAS Chrudimsko a poskytnutí prostor pro 

činnost MAS Chrudimsko 

 

MAS Železnohorský region,z.s. 

• partnerská MAS v rámci projektu spolupráce, na MAP rozvoje vzdělávání pro ORP 

Chrudim, spolupráce na certifikaci regionálních produktů na území MAS Chrudimsko, 

spolupráce v cestovním ruchu v rámci Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci 

turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko 

 

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko  

• spolupráce v cestovním ruchu v rámci Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci 

turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko, spolupráce na MAP rozvoje vzdělávání pro 

ORP Chrudim 

 

Místní akční skupina Hlinecko, z.s.  

• spolupráce v cestovním ruchu v rámci Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci 

turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko 

 

Krajská síť MAS Pardubického kraje 

• odborná poradenská pomoc, spolupráce na dosažení společných cílů 

 

Národní síť MAS České republiky 

• odborná poradenská pomoc, spolupráce na dosažení společných cílů 

 

Pardubický kraj 

• významná finanční podpora administrativní a poradenské činnosti MAS a aktivit MAS 

(dotace na provoz a činnost MAS Chrudimsko a marketingové aktivity v rámci 

destinačního managementu turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko) 

 

Ministerstvo zemědělství (Státní zemědělský intervenční fond) 

• Významně finančně podporuje administrativní činnost a aktivity MAS (dotace na 

projekt spolupráce) 

 

Destinační společnost Východní Čechy 

• spolupráce v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu na území MAS Chrudimsko 
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Závěr 

V průběhu třetího roku fungování MAS Chrudimsko. se podařilo úspěšně realizovat projekt 

spolupráce - Metodiku uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces 

výběru projektů, využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje. 

Na základě Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci turistické oblasti Chrudimsko-

Hlinecko byla úspěšně dokončena realizační fáze projektu Krok za krokem Geoparkem. Velmi 

významnou aktivitou byla realizace implementační části Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (dříve Integrované strategie území MAS). V roce 2015 byla také 

prohlubována spolupráce s partnerskými subjekty a rozběhlo se několik partnerských 

projektů. Ve spolupráci s MAS Železnohorský region proběhly dvě vlny certifikace 

regionálních produktů pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt. Bylo certifikováno 

celkem již 10 producentů z území MAS Chrudimsko. Ve spolupráci s MAS Železnohorský region a MAS 

Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko byla za souhlasu ORP podána městem Luže žádost o realizaci 

MAP (místního akčního plánu) pro oblast vzdělávání. Přestože na konci roku 2015 MAS Chrudimsko 

úspěšně složila základní zkoušku pro další působení, standardizaci, bude klíčovým pro hodnocení 

úspěšnosti prvních let působení spolku až rok 2016. Prioritou zůstává dopracování a schválení 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a nastavení kritérií pro čerpání finančních 

prostředků z několika operačních programů na projekty různých subjektů z Chrudimska i na projekty 

realizované přímo MAS Chrudimsko, z.s.  
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