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Kreativní vouchery
pro Kraj Pernštejnů
Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, tak se jmenuje výzva, kterou vyhlásila MAS Region Kunětické hory a jejímž
cílem je podpořit spolupráci certifikovaných producentů
KRAJE PERNŠTEJNŮ regionální produkt® s poskytovateli
kreativních služeb. Účelem je podpora inovace podnikání
producentů, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na realizaci projektu ve spolupráci s „kreativcem“.
Epidemiologická situace v ČR přinesla, jak známo, velká omezení podnikání. Podnikatelé byli nuceni zavřít své
provozovny a prodej se z velké části přesunul do on-line
prostředí. Tato situace však není optimální zejména pro
drobné podnikatele, kteří se do této chvíle účastnili hlavně
trhů, veletrhů a jiných prodejních akcí a nesoustředili se
na prodej on-line.
I proto vznikl projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, v rámci kterého si mohli držitelé certifikátu KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® podat žádost o jednorázový
příspěvek na spolupráci s kreativcem. Na přípravě projektu se podíleli všichni partneři Kraje Pernštejnů – kromě
MAS Region Kunětické hory největší měrou pak především
spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech, dále statutární
město Pardubice a také MAS Holicko a MAS Bohdanečsko. V prosinci 2020 se nám podařilo spustit výzvu k podání žádostí o příspěvek, která trvala až do konce února.

To nejlepší na této výzvě je, že podpora je vlastně dvojnásobná! Podpořeni budou nejen producenti, kteří budou
moci lépe propagovat svůj produkt, ale i poskytovatelé
kreativních služeb z našeho regionu, kteří byli samozřejmě
koronavirovou krizí také značně zasaženi.
Ve výzvě se nakonec sešlo krásných 11 projektů. Bohužel finanční alokace byla omezená, a proto se v březnu
2021 pod dohledem členů certifikační komise konalo losování, z něhož vzešlo 8 projektů, které budou podpořeny.
Naši producenti využijí příspěvek například na vytvoření
nových webových stránek, reklamního polepu na automobil, nových propagačních materiálů či pořízení kvalitních
produktových fotografií, které bude možné využít také
v on-line světě.
Všechny projekty budou zrealizovány během následujících
měsíců, nejpozději do konce října 2021. Celkem se mezi
producenty rozdělí částka 136 140 Kč.

