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Zasedání orgánů
Místní akční skupiny Hradecký venkov
Dne 11. 2. 2016 se v příjemném prostředí penzionu Na Faře v Dubenci konalo zasedání Programového výboru a Pléna Místní akční skupiny Hradecký venkov. Na programu jednání bylo především schválení strategie MAS Hradecký
venkov, rozpočtu, směrnic a výroční zprávy za rok 2015.
Potěšil nás zájem obce Lodín o členství v MAS Hradecký
venkov. Přijetí obce potvrdil Programový výbor – nyní má
naše místní akční skupina 40 členů z řad fyzických osob,
podnikatelů, neziskových organizací, škol, mikroregionů
a obcí. Plénum také zvolilo nové členy do Programového
výboru a Kontrolní komise a potvrdilo stávající Výběrovou
komisi. Ta má v současné době 7 členů, ale po změně statutu, jenž se připravuje, dojde při dalších volbách k navýšení
počtu členů vzhledem k objemu práce, která je čeká.
Výběrová komise:
RNDr. František Bárta – fyzická osoba; obec Libčany, zastoupená Mgr. Jaroslavou Slavíkovou; Občanské sdružení pro
mezinárodní partnerství v Libčanech, zastoupené Zuzanou
Chalupovou; obec Třesovice, zastoupená Mgr. Pavlem Mrkvičkou; Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., zastoupené
Hanou Pekárkovou; obec Mokrovousy, zastoupená Janou
Pečenkovou; Myslivecký spolek Lověna Nechanice, zastoupený MUDr. Hoškem Františkem.

Programový výbor:
Statek Kydlinov s.r.o., zastoupený Ing. Ivanem Horákem;
TJ Sokol Stěžery, zastoupený Ing. Přemyslem Šancem; obec
Hořiněves, zastoupená paní Janou Kuthanovou; Mikroregion Urbanická brázda, zastoupený Ing. Miroslavou Součkovou; ZS Kratonohy a.s., zastoupená Ing. Janem Slezákem;
Český svaz včelařů, o. s., základní organizace, zastoupená
MUDr. Josefem Hoškem; Zemědělská akciová společnost
Mžany, a.s., zastoupená Dr. Ing. Janem Peškem; obec Hněvčeves, zastoupená paní Renatou Hladíkovou a obec Lochenice, zastoupená Mgr. Jitkou Kulhánkovou.
Kontrolní komise:
Obec Stračov, zastoupená Luď kem Homoláčem, Ph.D.;
SDH Sovětice, zastoupený panem Pavlem Šubrtem;
Ing. Zdeněk Stránský – fyzická osoba.
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Exkurze v sociálním podniku Pro-Charitu s.r.o.
V rámci programu pro vzdělávání pracovníků MAS Hradecký venkov jsme se zúčastnili exkurze v sociálním podniku
Pro-Charitu s.r.o. v Žirči u Dvora Králové, která byla pořádána Regionálním centrem podpory sociálního podnikání
v Královéhradeckém kraji.
Úvodem exkurze byli zúčastnění seznámeni s historií sociálního podniku, jeho dosaženými úspěchy, ale i počátečními
problémy. Sociální podnik funguje od roku 2010 a zaměstnává z 80 % osoby se zdravotním postižením. Z Integrovaného regionálního operačního programu se nově podařilo
prostory podniku rozšířit – účastníci exkurze měli tudíž možnost navštívit moderní provoz šicí dílny, prádelny, truhlárny
a zahradnictví s bylinnou zahradou, skleníky a oranžérií.
Zahrada přímo navazuje na domov sv. Josefa, bývalou jezuitskou rezidenci, jenž nyní slouží jako zařízení sociálních
služeb pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

Při závěrečné prezentaci a diskuzi byli účastníci konfrontováni
s následujícími okruhy témat – ekonomické ukazatele podniku, nové podnikatelské aktivity zaměřené na místní trh,
péče o zaměstnance (pracovní doba, zaměstnanecké benefity) a praktické rady pro začínající sociální podniky. Všechny
zajímavé informace využijeme pro žadatele, kteří budou chtít
založit sociální podnik na území MAS Hradecký venkov a čerpat
finanční prostředky na podporu sociálního podnikání.
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Seminář o možnostech podpory činnosti
komunitních center a komunitní sociální práci
Dne 24. 2. 2016 se v Praze na Úřadě vlády konal odborný seminář o možnostech podpory činnosti komunitních center a komunitní sociální práci v CLLD v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu zaměstnanost.
Seminář pořádala Agentura pro sociální začleňování
a Národní síť Místních akčních skupin České republiky.
Za MAS Hradecký venkov se ho zúčastnily manažerky kanceláře MAS, Jana Rejlová a Iva Horníková.
Účastníkům semináře byl představen koncept komunitní
sociální práce a komunitních center. Dále vystoupili zástupci
Agentury pro sociální začleňování s příspěvkem o činnosti
komunitních center na venkově, jenž doplnili praktickými
příklady z tuzemska i zahraničí.
V databázi projektů, kterou vedeme, je několik projektových
záměrů na vybudování komunitních center, proto budeme
veškeré informace získané na semináři podávat žadatelům
z území MAS Hradecký venkov jednak prostřednictvím
osobních konzultací, jednak skrze webové stránky MAS.

Animace škol – metodická pomoc školám
Dne 7. 3. 2016 proběhlo ve Mžanech setkání zástupců základních a mateřských škol a jejich zřizovatelů. Paní Jana Rejlová
seznámila všechny přítomné s tzv. animačními a poradenskými aktivitami, které bude MAS Hradecký venkov poskytovat
základním a mateřským školám na svém území.
Zaměstnanci MAS Hradecký venkov poskytnou školám
zdarma metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon.
Zajistí rovněž zaškolení realizátorů a posléze i průběžné
konzultace. První výzva k „šablonám“ bude vypsána v dubnu
2016. Po absolvování školení 30. března 2016 budou zástupci
MAS informovat školy o tom, jaké šablony jsou aktuální,
kdy bude probíhat školení apod.

Fiche č. 7 Zaměstnanost (neformální vzdělávání ve školách,
školní kluby atp.) – zatím nejsou dány podmínky z MPSV,
jejich vyhlášení je předpokládáno na rok 2017.
Projekty je možné konzultovat v rámci osobních setkání,
jež se uskuteční se zástupci všech škol v průběhu března
a dubna 2016, nebo osobně v kanceláři MAS Hradecký venkov
v Nechanicích.

Dále byly zúčastněným představeny dotační možnosti pro
školy, které MAS Hradecký venkov připravuje již na letošní
podzim. Jedná se především o čerpání Fiche č. 5 Vzdělávání,
která je určena pro základní a mateřské školy z území Hradeckého venkova. Míra podpory je 95 %, výše alokovaných
prostředků na rok 2016 dosahuje 7 000 000 Kč. Výzva bude
aktuální koncem roku 2016.
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Realizace strategie CLLD
V roce 2015 získala Místní akční skupina Hradecký venkov Osvědčení o splnění standardů MAS, jež bylo podmíněno podáním žádosti o podporu realizace námi připravované strategie. Na zasedání Programového výboru a Pléna MAS Hradecký
venkov dne 11. 2. 2016 bylo schváleno celkem 13 Fichí, které by měly do regionu přinést více než 75 miliónů Kč dotačních
prostředků. Pokud přičteme finanční prostředky našich žadatelů, získá náš region na rozvoj celkově více než 100 miliónů Kč.

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH FICHÍ

a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených
či sociálním vyloučením ohrožených.

Fiche č. 1 Bezpečnost dopravy, cyklodoprava

B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center
jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Opatření je zaměřeno na rekonstrukci, výstavbu nebo opravy chodníků, stezek pro pěší, budování stezek pro cyklisty,
realizaci bezpečnostních dopravních prvků, přechodů pro
chodce apod. s cílem zajistit bezpečný a dostupný region
MAS Hradecký venkov.

C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se
o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby
z cílových skupin v území příslušné MAS.

Fiche č. 2 Hasiči
Opatření je zaměřeno na zajištění připravenosti území na
mimořádné události na venkově a zajištění bezpečnosti
včetně spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému v rámci řešení krizových situací – rozšíření
a modernizace hasičských zbrojnic a jejich zázemí, vybavení jednotek SDH technikou a věcnými prostředky na řešení
konkrétních rizik.

Fiche č. 7 Zaměstnanost
Opatření je zaměřeno na podporu vzdělávání a učení obyvatel všech věkových kategorií (vzdělávací aktivity, univerzity třetího věku,…), na vzdělávání, rekvalifikaci především
sociálně znevýhodněných občanů, podporu a zapojení
nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací. Dále na rozvoj sociálního podnikání ve vazbě na místní (příp. vyloučenou) komunitu a podporu prorodinných opatření vedoucí
ke zvyšování zaměstnanosti.

Fiche č. 3 Sociální integrace
Opatření je zaměřeno na podporu sociálních služeb na venkově s důrazem na život v přirozeném prostředí, na podporu sociální integrace, rekonstrukci nebo výstavby objektů
komunitních center.

Fiche č. 8 Zemědělci
Fiche je zaměřena na investice v živočišné a rostlinné výrobě. Podporována budou například ustajovací a chovatelská
zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby,
krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů
či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována
přímo v zemědělském podniku.

Fiche č. 4 Sociální podnikání
Opatření je zaměřeno na vznik nového sociálního podniku
s cílem vytvořit pracovní místo pro osoby z cílových skupin. Nově vzniklý sociální podnik svými aktivitami rozšíří
nabídku produktů a služeb, může zavádět nové technologie
výroby, rozšiřovat prostorové kapacity podniku apod.

Fiche č. 9 Produkty
Fiche č. 5 Vzdělávání

Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podporuje investice do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů
a uvedením výrobků na trh.

Opatření je zaměřeno na udržení kvalitního mateřského
a základního školství na venkově, modernizaci a optimalizaci
sítě místních škol, vzájemnou spolupráci a rozvoj mimoškolních aktivit; dále umožňuje rozšíření kapacity a vybavenosti
MŠ a 1. stupně ZŠ (např. vybavení pro moderní výuku – specializované učebny, interaktivní tabule, venkovní zázemí –
zahrady, hřiště,…)

Fiche č. 10 Nezemědělské aktivity
Fiche podporuje investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, vedoucích k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, k vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech,
a to podporou vybraných ekonomických činností. Opatření poskytuje podporu drobným podnikatelům na venkově
a snaží se o rozvoj místních firem.

Fiche č. 6 Komunita
Opatření je zaměřeno:
A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění
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Realizace strategie CLLD (pokračování ze str. 4)
Fiche č. 11 Rekreační funkce lesa

Fiche č. 13 Spolupráce MAS

Fiche je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování rekreačních a společenských funkcí lesa.

Fiche je zaměřena na nastavená opatření ve strategii, která
se soustředí především na podporu regionálních potravin,
propagaci regionální gastronomie, na propagaci sezonních
a netradičních surovin. Dále na propagaci zdravých regionálních potravin s cílem mít v regionech zdravé děti, potravinově gramotné lidi, aktivní místní společenství, udržitelné
zemědělství, zdravou lokální ekonomiku a zdravé životní prostředí.

Fiche č. 12 Pozemkové úpravy
Fiche je zaměřena na realizaci plánů společných zařízení,
což jsou opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního
prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické
stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro
ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření.
Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.

Další projekty budou realizovány na základě rozvíjející se
spolupráce s ostatními MAS a budou zaměřeny na opatření ve strategii. V rámci projektů vzájemné spolupráce MAS
budou realizovány exkurze, workshopy, festivaly, výstavy
a konference pro širokou veřejnost.

FINANČNÍ PLÁN A PLÁN VÝZEV
Integrovaný regionální operační program
ALOKACE v Kč
FICHE
Bezpečnost dopravy,
1 cyklodoprava
2 Hasiči

výzva

výzva

výzva

výzva

výzva

výzva

výzva

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

10 000 000

x

x

5 000 000

x

x

x

15 000 000

3 000 000

x

x

2 500 000

x

x

x

5 500 000

x

x

x

9 000 000

x

x

x

9 000 000

3 Sociální integrace
4 Sociální podnikání
5 Vzdělávání
CELKEM

CELKEM

x

x

x

2 000 000

x

x

x

2 000 000

7 000 000

x

x

4 000 000

x

x

x

11 000 000

20 000 000

x

x

22 500 000

x

x

x

42 500 000

OP zaměstnanost
ALOKACE v Kč
FICHE

výzva

výzva

výzva

výzva

výzva

výzva

výzva

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CELKEM

6 Komunita

x

2 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

x

x

5 000 000

7 Zaměstnanost

x

2 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

x

x

5 000 000

x

4 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

x

x

10 000 000

CELKEM

Program rozvoje venkova
ALOKACE v Kč
FICHE
8 Zemědělci

výzva

výzva

výzva

výzva

výzva

výzva

výzva

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CELKEM

4 000 000

x

x

2 000 000

x

x

x

6 000 000

700 000

x

x

x

x

x

x

700 000

10 Nezemědělské aktivity

5 000 000

x

x

4 000 000

x

x

x

9 000 000

11 Rekreační funkce lesa

1 000 000

x

x

500 000

x

x

x

1 500 000

12 Pozemkové úpravy

3 000 000

x

x

2 000 000

x

x

x

5 000 000

x

x

500 000

x

560 000

x

x

1 060 000

13 700 000

x

500 000

8 500 000

560 000

x

x

23 260 000

9 Produkty

13 Projekty spolupráce
CELKEM
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Projekt „Včely a med“ nebyl podpořen
Obecně prospěšná společnost Hradecký venkov podala v říjnu roku 2015 žádost o podporu projektu Včely a med.
Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací altán, který by doplnil stávající vybavení na libčanské stezce obce Libčany. Součástí altánu měly být nové naučné tabule a vytvoření dalšího
programu pro školky. Finanční prostředky na téma „Vzdělávací

programy pro děti a mládež a děti předškolního věku“ stačily
však pouze na podporu 33 projektů podle bodového hodnocení. Projekt „Včely a med“ se bohužel umístil na 36. místě.
Bc. Iva Horníková
vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD

„Vaření trochu jinak na libčanské stezce“
– soutěž pro školní jídelny a veřejnost
Soutěže ve vaření získávají poslední dobou na popularitě, nejedním důkazem může být
i naše předloňská soutěž v Nepolisech, jež se uskutečnila v rámci projektu „Na venkově
zdravě jíme“. Pro velký úspěch jsme se rozhodli uspořádat obdobnou soutěž v Libčanech
a využít tak i krásné prostředí naučné stezky, kde obecně prospěšná společnost Hradecký venkov již několikrát uspořádala poznávací akce pro děti nazvané „Včely a med“.
Rozhodli jsme se spojit všechny nápady dohromady, a tak
vznikl následující návrh soutěžních kategorií:
SOUTĚŽ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY
a) zeleninový salát jako hlavní jídlo
(tj. doplněný např. o maso, sýr apod.)
b) moučník, který bude obsahovat med
Podmínkou je zhotovení obou jídel.
SOUTĚŽ PRO JEDNOTLIVCE:
a) nejlepší zavařenina (marmeláda, džem)
b) nejlepší chutney (chatney, chatni)
c) nakládaná zelenina
– to vše bez umělých konzervantů
Soutěžit bude možné ve všech 3 kategoriích nebo i jednotlivě
Předpokládaný termín konání je 3. září 2016. Vyhlášení podmínek soutěže a přijímání přihlášek je plánováno na červen, aby
měli všichni přihlášení dostatek času začít se zavářením hned,
jak začne dozrávat první ovoce a zelenina.
Mgr. Jaroslava Slavíková
starostka obce Libčany
předsedkyně Výběrové komise MAS Hradecký venkov

KVALITNÍ POTRAVINY OD REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ
Využijte bezplatného zveřejnění Vašich produktů na internetových stránkách

www.trznicevenkova.cz
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Partneři MAS Hradecký venkov
NÁZEV SUBJEKTU

ZÁSTUPCE V MAS

1

Daniela Rejlová

Daniela Rejlová

2

Eliška Horníková

Eliška Horníková

3

Komitét pro udržování památek z války roku 1866

Ing. Radek Teichman

4

Pavlína Pečenková

Pavlína Pečenková

5

BERDA, z.s.

Ing. Petra Škopová

6

Ing. Zdeněk Stránský

Ing. Zdeněk Stránský

7

Marie Leinveberová

Marie Leinveberová

8

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Hradec Králové

Mgr. Hana Pekárková

9

Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. Hradec Králové

Andrea Turková

10

Mikroregion Hustířanka

Josef Karel

11

Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí

Ing. Miroslava Součková

12

Obec Dubenec

Jaroslav Huňat

13

Obec Hněvčeves

Renata Hladíková

14

Obec Hořiněves

Jana Kuthanová

15

Obec Libčany

Mgr. Jaroslava Slavíková

16

Obec Lodín

Petr Lajbner

17

Obec Lochenice

Mgr. Jitka Kulhánková

18

Obec Mokrovousy

Jana Pečenková

19

Obec Sovětice

Aleš Krátký

20

Obec Stěžery

Ing. Dagmar Smetiprachová

21

Obec Stračov

Ing. Luděk Homoláč

22

Obec Třesovice

Mgr. Pavel Mrkvička

23

Obec Velký Vřešťov

Dagmar Hrochová

24

Obec Vilantice

Dagmar Jarošová

25

Anna Mencáková

Anna Mencáková

26

Klub přátel dětského domova – občanské sdružení

PhDr. Luboš Holeček

27

Oblastní charita Hradec Králové

Mgr. Václav Hrček

28

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

Bc. Lukáš Pochylí

29

Základní škola a mateřská škola Praskačka

Mgr. Helena Fikarová

30

Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech

Zuzana Chalupová

31

SDH Sovětice

Pavel Šubrt

32

TJ Sokol Stěžery

Ing. Přemysl Šanc

33

Statek Kydlinov s.r.o.

Ing. Ivan Horák

34

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.

Dr. Ing. Jan Pešek

35

ZS Kratonohy a.s.

Ing. Jan Slezák

36

Český svaz včelařů, základní organizace Nechanice

MUDr. Josef Hošek

37

Myslivecké sdružení Bystřice-Hněvčeves, o.s.

Ing. Martin Novák

38

Myslivecké sdružení Lověna Nechanice

MUDr. František Hošek

39

Prof. RNDr. Aleš Macela Dr. Cs.

Prof. RNDr. Aleš Macela Dr. Cs.

40

RNDr. František Bárta

RNDr. František Bárta
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