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Strategie MAS Hradecký venkov – Projednání návrhové části
PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020

Veřejné projednání návrhové části strategie Místní akční skupiny Hradecký
venkov s partnery MAS a obcemi jsme zahájili v srpnu 2015. Využili jsme návštěvy našich francouzských partnerů z městečka Le Mele Surth Sarthe, neboť jsme
spolu s partnery MAS Hradecký venkov a některými obcemi připravovali pro
francouzské partnery program a plánovali společně další projekty. Francouzi
v regionu Hradecký venkov strávili 9 dní v termínu od 2. do 9. srpna 2015.
V rámci programu, který probíhal na různých místech MAS Hradecký venkov
za pomoci řady partnerů a členů MAS se společně diskutovalo mimo jiné o přípravách a realizaci společně vypracované strategie, o připravovaných projektech a jejich vazbě na zpracovaný finanční plán v rámci CLLD. Dlouze byla diskutována oblast sociální péče a způsob jejího financování, jelikož mají v této
oblasti naši francouzští partneři dlouholeté zkušenosti.
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Z kanceláře MAS Hradecký venkov se jednání účastnily manažerky
Bc. Iva Horníková a Ing. Jana Rejlová, Bc. Lenka Idunková a partneři MAS:
Obec Libčany, Obec Stračov, Obec Hořiněves, Obec Mokrovousy, Mikroregion Urbanická brázda, Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství
v Libčanech, BERDA, z.s., RNDr. František Bárta, Národní památkový ústav –
Hrádek u Nechanic, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a členky
skupiny mladých do 30 let.
Do diskusí se zapojily i další subjekty z regionu: Obec Těchlovice a Roudnice,
Mikroregion Nechanicko, Mikroregion Obcí památkové zóny 1866, Agrodružstvo Lhota pod Libčany a Rakyt Lhota pod Libčany.
Na základě jednání s regionálními partnery a doplnění zásobníku projektů byly v srpnu vypracovány fiche financovatelné z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z Programu rozvoje venkova (PRV).
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Takto dopracovaná návrhová část včetně analýz byla v září elektronicky rozeslána členským obcím a dalším partnerům MAS Hradecký venkov k připomínkování.
Na jednání Pléna MAS Hradecký venkov, které se uskutečnilo 17. září 2015
v Pivovaru Mžany konstatovala vedoucí manažerka CLLD paní Bc. Iva Horníková, že kancelář MAS neobdržela žádnou připomínku. Přítomní na jednání
Pléna diskutovali nad obsahovou náplní jednotlivých fichí a finančními alokacemi pro jednotlivé operační programy. Partnerům byl představen klíčový
projekt MAS z OP Zaměstnanost a diskutovaly se možné typy projektů financovatelné právě z OP Zaměstnanost, a to ve vazbě na sociálně vyloučené lokality.
Na základě výsledků těchto diskusí připraví Programový výbor MAS Hradecký
venkov plán vyhlašovaných výzev a finanční plán na celé programové období
2014-2020.
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