ZPRAVODAJ
ZPRÁVY O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HRADECKÝ VENKOV

Spolupráce, která přináši plody...

číslo: 2-2018

Zasedání pléna MAS Hradecký venkov
Vlastní jednání pléna začalo prezentací vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD paní Ivy Horníkové k realizovaným
projektům ze všech dosud vyhlášených výzev MAS Hradecký venkov. K vidění byly projekty například z oblasti
Rozvoje venkova kromě haly ve Světí Truhlářství Aura (víceúčelový obráběcí stroj), úprava objektů Agrodružstva
Lhota pod Libčany, ZD Kratonohy a Zemědělské a. s. Mžany, z oblasti bezpečnosti dopravy nová stezka pro pěší
a cyklisty v Sověticích a Sadové, chodníky v Urbanicích a Libčanech, opravené hasičské zbrojnice v Nechanicích, Lhotě p. Libčany a Mžanech, cukrárně ve Hvozdnicích byl poskytnut příspěvek na nákup automobilu na rozvoz výrobků,
v oblasti vzdělávání byly podpořeny Základní školy v Hořiněvsi, Dohalicích a Stěžerách ap.
Paní Horníková informovala, že jsou nyní vyhlášeny výzvy IROP
č. 4. Sociální podnikání (alokace 2 105 260,- Kč) a č. 5 Sociální
bydlení (alokace 6 000 000,- Kč). V současné době není konzultován žádný projekt. Předsedkyně programového výboru paní
Kuthanová vysvětlila, že není zájem žadatelů o dotace v těchto oblastech, neboť podmínky pro získání dotace a poté jejich udržitelnost
jsou velmi přísné a žadatelé nemají zájem. Ukončení příjmu žádostí
do obou výzev je 31. 12. 2018.
Dále paní Horníková informovala o plánovaných výzvách, pro které
kancelář MAS připravuje ve spolupráci s řídícími orgány všechny
povinné dokumenty (interní postupy, výzvy, kritéria formálních
náležitostí a věcného hodnocení, kontrolní listy a další). Jsou to:
Výzva č. 6_IROP – Bezpečnost dopravy
Plánované vyhlášení – 7. 1. 2019,
Alokace – 3 881 172,-Kč
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Výzva č. 7_IROP – Komunitní centra
Plánované vyhlášení - 02/2019
Alokace – 3 000 000,-Kč

Zhodnocení části Programovacího období 2014-2020
Paní Jana Kuthanová informovala o Mid-term evaluaci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hradecký venkov.
Evaluaci zpracovává každá MAS jako nositel schválené SCLLD. Je zaměřena na konkrétní strategii, konkrétní MAS, konkrétní území MAS.
Výsledkem jsou zjištění a unikátní doporučení pro jednotlivé MAS.
Dále informovala o nutnosti založení fokusní skupiny, která se bude
na tvorbě evaluace podílet spolu s kanceláří MAS.

Výzva č. 4_OPZ – Komunitní sociální práce
Plánované vyhlášení – 02/. 2019
Alokace – 7 837 000,-Kč
Výzva č. 1_OPŽP – Zeleň v obcích
Plánované vyhlášení – 01/2019
Alokace – 10 000 000,-Kč

Paní Iva Horníková sdělila, že nyní jsou dopracovány případové
studie vybraných podpořených projektů. K diskusi nad výsledky
a závěry evaluačního dokumentu budou svolány fokusní skupiny,
které budou navrhovat přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými fichemi v rámci všech operačních programů tak, aby byly
finanční prostředky efektivně rozděleny v území. Členové byli požádáni o zapojení do těchto diskusí, neboť závěry a zjištění budou
velmi důležité pro budoucí rozvoj regionu Hradecký venkov.

Výzva č. 3_Program rozvoje venkova
Fiche č. 10 Nezemědělské podnikání
Fiche č. 12 Pozemkové úpravy
Vyhlášení výzvy 24. 12. 2018.
Paní Jana Kuthanová informovala o realizaci klíčového projektu
„O krok napřed“. Projekt se věnuje podpoře integrace dětí a mladých lidí žijících v Dětském domově Nechanice prostřednictvím
vzdělávacích aktivit pro start do samostatného života. Zaměřuje se
na komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu dětí a mládeže na odchod z ústavní péče; na utváření vzájemných vztahů,
rozvoj osobnosti jedince, podporu a poradenství v oblasti bydlení,
zaměstnání, vedení osobních financí, doprovázení v běžných a pracovních záležitostech. Zapojení na trh práce je v projektu zaměřeno na získání prvních pracovních zkušeností formou mentoringu
ve společnostech na území MAS Hradecký venkov, z nichž většina
jsou členy MAS. Iva Horníková promítla foto prezentaci ze seminářů, z pracovních stáží a exkurzí v obcích. Na realizaci tohoto projektu se byl podívat také Monitorovací výbor Operačního programu
zaměstnanost.
Paní Jana Kuthanová informovala o tom, že se jedná o vzorový projekt, který je prezentován v rámci České republiky i jako příklad
dobré praxe v cizině. Paní Kuthanová poděkovala členům MAS
za jejich spolupráci při tvorbě i realizaci tohoto projektu. Právě
takovéto projekty vznikají díky výborné činnosti členů Místních
akčních skupin a mají velký vliv na místní komunitu.

Závěrem se v diskuzi vyjadřovali členové k přínosům podpořených
a zrealizovaných projektů:
Pan Aleš Krátký se podělil s přítomnými členy se zkušenostmi
z realizovaných projektů, zejména cyklostezky, kterou realizoval
za pomoci kanceláře MAS. Vyslovil se, že bez MAS by do projektu
nešel. Také konstatoval, že jako člen výběrové komise stojí za všemi vybranými projekty a MAS nikdy „nešlápla vedle“. Dále vyzval
Plénum, aby se zamyslelo, co dále chceme jako MAS dělat a pověřit
kancelář MAS k vyjednávání. S tím souhlasil i MUDr. Hošek.

Dále paní Kuthanová informovala o novém projektu Místní akční plány vzdělávání II na území ORP Hradec Králové. Jedná se
o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj předškolního a základního vzdělávání. Realizace projektu byla zahájena v září 2018,
Hradecký venkov o.p.s. je nositelem projektu a spolupracuje Statutárním městem Hradec Králové. Jedná se o 4 letý projekt, který byl finančně podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
Hlavním cílem MAP II je zlepšit kvalitu v mateřských a základních
školách na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové
tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení
místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů
spolupráce. Spolupráce probíhá mezi řediteli, zřizovateli, učiteli,
ale i rodiči, kteří mají možnost zapojit se tak do života školy.

Za výběrovou komisi bylo konstatováno, že je přínosné porovnat
počáteční stav před zahájením s výsledky činnosti a poděkováno
kanceláři MAS za pomoc s administrací projektů žadatelů.
Dr. Ing. Jan Pešek, zakládající člen MAS a člen Programového
výboru, s dlouholetými zkušenostmi, shrnul historii MAS pro nové
členy MAS. Velmi vyzvedl práci týmu kanceláře MAS – jmenovitě paní Jany Kuthanové, Jany Rejlové, Ivy Horníkové. Připomněl,
kolik finančních prostředků přišlo díky za MAS do regionu, pochválil spolupráci mezi samosprávou, podnikateli a NNO. Vyzvedl
tradiční akci Zemědělský den, která by se bez spolupráce nikdy
nemohla konat. Proto má MAS takový význam pro region.
Od 1. 1. 2019 má MAS Hradecký venkov 43 členů. I nadále bude
potřebovat nové členy a vytvořit novou strategii, CLLD plány – dle
potřeb z území. To bude součástí jednání na Konferenci pro starosty a zástupce obcí z území MAS Hradecký venkov a na Konferenci
pro podnikatele a neziskové organizace z území MAS Hradecký
venkov. Další jednání Pléna se uskuteční 7. 2. 2019 a bude volební.

Konkrétní aktivity pro každý rok budou pomáhat navrhovat pracovní skupiny. Členové MAS obdrží včas informace, a pokud budou
mít zájem, mohou se do procesu tvorby MAP II zapojit prostřednictvím práce v těchto pracovních skupinách nebo v řídícím výboru.

Předsedkyně Výběrové komise
Mgr. Jaroslava Slavíková

Společným cílem je „Úspěch každého žáka“.
Do realizace projektu je zapojeno 89 základních a mateřských
škol z území ORP Hradec Králové. Obecně prospěšná společnost
Hradecký venkov proto otevřela novou kancelář v Hradci Králové,
Horova ul. 36.
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Šablony II
V měsíci říjnu jsme v Nechanicích uspořádali informační seminář pro mateřské a základní školy na téma zjednodušené projekty tzv. šablony II.
V říjnu již bylo zapojeno 13 vzdělávacích zařízení z území
MAS Hradecký venkov. 8 mateřských škol a 5 základních
škol a společně žádají o 5 140 000 Kč. Vybráno je 79 šablon
a z toho 15 pro školní družiny. Mateřské školy nejčastěji volí
šablony: projektový den ve škole, školní asistent a vzdělávání pedagogických pracovníků. Základní školy si prozatím
nejvíce volily různé varianty klubu pro žáky a vzdělávání

pedagogických pracovníků. Klub pro účastníky, projektový
den mimo školu a vzdělávání pedagogických pracovníků
je nejvíce vybíranou šablonou pro školní družiny. Žádosti je
možné podávat do: 28. 6. 2019 do 14 hod. Délka realizace:
24 měsíců. Výše dotace: 100.000 Kč – 5 mil. Kč. Metodickou
pomoc školám poskytuje Mgr. Magdalena Hojná, projektová
manažerka, email: mas.hradeckyvenkov@gmail.com

Ukázka podpořeného projektu
Letošní poslední zasedání Programového výboru a Pléna MAS Hradecký venkov se konalo dne 13. 12. 2018
na Statku Kydlinov, část Světí. Ve Světí proto, aby si členové mohli prohlédnout realizaci jednoho z projektů, který
Místní akční skupina přidělením dotace podpořila. To potěšilo zejména p. Krátkého, MUDr. Hoška a p. Slavíkovou,
kteří v rámci výběrové komise projekt nazvaný „Zámečnická dílna ve Světí“ doporučili.
Účelem bylo přebudování a uzavření stávající haly. Kromě
toho, že nebyla v dobrém technickém stavu, přestala vyhovovat kvůli velikosti stávajících strojů a zároveň vznikla možnost provádět v hale, velké 3,5 x 10,5 m, opravy i v zimních
měsících. Opravy jsou určeny i pro veřejnost. Dotace činila
přes 5 milionů korun. MAS Hradecký venkov projekt podpořila z Programu rozvoje venkova ČR.

kasárna) a statek jim kromě pobytu poskytoval i obživu.
Proto povolení od „památkářů“ trvalo několik měsíců
Přivítal nás p. ing. Ivan Horák, majitel. Vysvětlil nám, že se
část ve Světí stala součástí statku Kydlinov v r. 2013. Od té
doby objekt zvelebuje, jak bylo vidět na připravené nástěnce. Že se mu rekonstrukce podařila, je vidět na fotografii níže.

Historie místa je velice zajímavá. Objekt byl původně císařský statek, kde byli ubytováni dragouni a jejich koně (tedy
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Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137

O krok napřed
Od 1. února 2018 je v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký
venkov realizován klíčový projekt O krok napřed, jehož cílem je podpořit integraci mladých lidí žijících v Dětském domově
Nechanice prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích aktivit pro start do samostatného života, a to komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravou mladých lidí na odchod z ústavní péče a následné provázení těchto osob během procesu
osamostatnění se v oblasti zaměstnání.

V rámci projektu jsou realizovány aktivity k získání pracovních
návyků a zkušeností v oblasti bydlení, trhu práce, sebezkušenosti a seberozvoje. Jedná se o činnosti zaměřené na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí
a podporu v jejím začlenění se do běžného života a na trh práce. Dle harmonogramu projektu byly zorganizovány exkurze
v Penzionu Na Faře v Dubenci, Obecním úřadě v Dubenci,
v ZAS a.s. Mžany, Obecním úřadě v Mžanech a Obecním úřadě
v Mokrovousech. Na těchto exkurzích byli seznámeni s organizací a chodem obecních úřadů a zemědělských družstev.
Byly jim vysvětleny podmínky přijímacího řízení, pracovních
smluv, náplně práce a jejich případné uplatnění v těchto institucích. Dále proběhly semináře na téma finanční gramotnosti,
sociálního zabezpečení a cestovatelská přednáška s využitím
programů Freemover a Erasmus+. Díky těmto a dalším naplánovaným exkurzím a stážím dojde k posílení finanční gramotnosti a zvýšení schopnosti komunikace se zástupci těchto
institucí. Mladí lidé se naučí rozpoznávat různé životní situace, jak v nich jednat a rozhodovat se. Zaměří se na motivaci,
na zvýšení uplatnění na trhu práce a podporu dalšího vzdělávání (rozplánování rodinného rozpočtu a možnosti v oblasti
sociálního bydlení v regionu).

V rámci projektu byl také zrealizován čtrnáctidenní vzdělávací a prožitkový pobyt s cílem rozvoje finanční gramotnosti
a samostatnosti dětí a mladých lidí, kteří pobývají v Dětském
domově Nechanice. Pobyt byl uskutečněn v období školní
letních prázdnin. A bude znovu zopakován v roce 2019.

www.mashradeckyvenkov.cz

Pracovník pro cílovou skupinu
Bc. Žaneta Musilová

