Programovací období 2014-2020

ZÁZNAM
z konference MAS Hradecký venkov ze dne 9. 6. 2017 konané v Hořiněvsi
PROGRAM KONFERENCE:
1. Zahájení konference a přivítání hostů
2. Přehled činnosti za posledních 10 let existence MAS
3. Zhodnocení minulého programovacího období
4. Informace k realizaci SCLLD a připravovaným výzvám

1.

Zahájení konference

Konferenci zahájila úvodním slovem předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová.
Přivítala přítomné členy MAS a hosty konference. Paní Jana Kuthanová navrhla za zapisovatelku
záznamu Ing. Janu Rejlovou a ověřovatele zápisu Aleše Krátkého, zastupujícího Obec Sovětice.

USNESENÍ 2/1:
Plénum MAS schvaluje program konference, za zapisovatelku záznamu konference schvaluje paní
Janu Rejlovou a za ověřovatele zápisu Aleše Krátkého, Obec Sovětice.
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2.

Přehled činnosti za posledních 10 let existence MAS

Paní Jana Kuthanova připomněla založení Místní akční skupiny Hradecký venkov v roce 2007,
přípravu a vyhlašování prvních výzev, které se zdály být složité, avšak po prvních zkušenostech
s výzvami nového programovacího období vidíme, jak se administrace projektů stala mnohem
složitější. Paní Jana připomněla množství projektů, které byly místní akční skupinou realizovány.
Především to byly všechny Projekty spolupráce v rámci, kterých se podařilo postavit dětská hřiště
v mnoha obcích, dalším projektem se do regionu pořídilo vybavení na konání kulturních,
společenských a sportovních akcí. Za zmínku stojí i projekt Krajina je naše zrcadlo, kdy byly
v rámci projektu v obcích vysázeny aleje, uspořádány vzdělávací semináře a vybudována moštárna
a sušárna v Dubenci. Velmi úspěšný byl také projekt pod názvem Na venkově zdravě jíme. Šlo o
spolupráci školních jídelen a lokálních výrobců potravin, o osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti
stravování dětí na venkově a o podporu prodeje kvalitních místních potravin. Paní Kuthanová
zmínila, že na tento projekt bychom chtěli navázat i v dalším programovacím období. V neposlední
řadě se MAS věnovala také ochraně kulturního dědictví. Byly realizovány opravy kostela v Suché a
instalace kampanologické expozice, která se dostala do povědomí veřejnosti vysíláním pořadu
Toulavá kamera.
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3.

Zhodnocení minulého programovacího období

Paní Kuthanová vyzvedla také spolupráci se starosty obcí za území MAS a s partnery MAS.
Poděkovala za jejich spolupráci a pomoc při realizaci projektů. Poté vyzvala všechny přítomné
členy a hosty, aby se přesunuli do Hankova domu, kde byla připravena prezentace dokumentující
činnost MAS v uplynulých 10 letech a prezentace úspěšných projektů MAS a individuálních
projektů našich žadatelů.
Paní Jana Kuthanová zhodnotila minulé programovací období a zrekapitulovala deset let činnosti
MAS Hradecký venkov. Účastnici jednání byli seznámeni se současným stavem realizace Strategie
Komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov na období 2014-2020
(SCLLD). Na konferenci byl také představen i plánovaný Projekt spolupráce se zahraničními MAS
právě oblasti podpory prodeje regionálních potravin malých výrobců.
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4.

Informace k realizaci SCLLD a připravovaným výzvám

S příspěvkem vystoupila také manažerka MAS Iva Horníková. Přítomné informovala o proběhlé
výzvě z Operačního programu zaměstnanost, do které byly podány dva projekty žadatelů.
Informace k projektům byly zveřejněny na webových stránkách a ve zpravodaji MAS.
Oba projekty, již posoudila Výběrová komise MAS Hradecký venkov a vybrala je k podpoře.
Následně oba projekty schválil Programový výbor. V současné době jsou projekty postoupeny
k závěrečnému hodnocení způsobilosti řídícím orgánem OPZ.

Paní Horníková představila také připravované výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu na Fiche č. 1 Cyklodoprava, Fiche č. 2 Hasiči a Fiche č. 3 Vzdělávání. Výzva bude
vyhlášena během září. V současné době jsou připraveny ke schválení interní postupy a texty výzev
a budeme čekat na jejich schválení řídícími orgány.
Kancelář MAS také připravuje vlastní projekty, jedním z nich je tzv. Klíčový projekt z OPZ, jehož
cílem bude spolupráce s Dětským domovem v Nechanicích v oblasti sociálního bydlení pro děti
odcházející z domova a preventivní programy. Dále Iva Horníková přítomné informovala o
uzavření výzvy z Programu rozvoje venkova, kde přijato 9 projektů, které v současné době
procházejí administrativními kontrolami a kontrolami přijatelnosti. Následovat bude rozdělení
projektů, které vychází z jednacího řádu Výběrové komise, Strategie CLLD a interních postupů
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MAS. Předsedkyně Výběrové komise Mgr. Jaroslava Slavíková zodpovídá za rozdělení projektů, a
to tak, aby nedošlo ke střetu zájmů. Každý projekt obdrží tříčlenná komise, která podepíše etický
kodex. V případě střetu zájmů oznámí tuto skutečnost předsedkyni Výběrové komise a ta zařídí,
předání projektu jinému členu komise. Hodnotitelé si připraví svoje hodnocení na jednání VK, kde
společně odsouhlasí bodové hodnocení. Výsledky věcného hodnocení budou zveřejněny do 5 dnů
po ukončení hodnocení na webových stránkách.
USNESENÍ 2/1:
Plénum MAS bere na vědomí informace k přehledu činnosti MAS za posledních 10 let existence
MAS, informace k zhodnocenému minulého programovacího období a informace k realizaci
SCLLD a připravovaným výzvám.
Na závěr konference byly v Hankově domě promítány úspěšné projekty.
V Hořiněvsi dne 9. 6. 2017
Zapsala: Ing. Jana Rejlová vr.
Jana Kuthanová vr.
zastupující Obec Hořiněves

Zápis ověřil: Aleš Krátký vr.
zastupující Obec Sovětice
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