Datum

Místo

Akce

Obsah

29.3.2012

Nechanice

Setkání se zástupci škol

Postup zpracování ISRU, možnosti zapojení
škol

73,4.2072

Nechanice

setkání starostů

Postup zpracování ISRU, databáze projektú

29,4,201,2

Nechanice

pracovní setkání

Postup zpracování ISRU, možnosti zapojení

podnikatelů
74.B.2012

Roudnice

předávání zkušeností MAS z Anglie

Předávání zkušeností,promítání pr ezentací,
diskuze,

3,70.2012

Nechanice

Skupina
mladých+veřejnost

Dotazníky, diskuse

75.3.20L3

Roudnice

Jednání Pléna MAS
Hradec§ý venkov

Zíízenípracovní skupiny pro přípravu nové
strategie

15.17.2073

Nechanice

Pracovní skupina

Metodika Worby nové strategie

3.72,201,3

Hněvčeves

Iednání Pléna MAS
Hradeclqi venkov

Schvaluje rozšířenípracovní skupiny pro
přípravu nové strategie.

20.5,2014

Roudnice

Pracovní skupina

Východiska pro strategii

17.7.20L4

Hořiněves

Pracovní skupina

Rešení konkrétních potřeb regionu

22,B.2074

Hradec
Králové

Pracovní qým

Kontrola pracovní verze Strategie CLLD MAS
Hradec\ý venkov 201,4 -2020

fida

1-IRAD€CKY

VE!.iKov

\§i#

Příprava strategie rozvoie územípro období2Ot4 - 2020

22.8.2014 pracovní jednání - kontrola Strategie CLLD Místní
akčnískupiny Hradecký venkov 2014 - 2020
Dne 22. 8. 2014 proběhlo jednání ke kontrole pracovní verze Strategie CLLD Místníakční
skupiny Hradecký venkov 2014 - 2020. Byly zkontrolovány údaje o konkrétním vymezení a
charakteristice území,vymezení konkrétníchproblémůkteré brání dalšímurozvoji územína
základě socioekonomické analýzy,vymezeni potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k
dalšímu kvalitativnímu rozvoj i území.

Dále byl kontrolován přehled relevantních strategií, které mají na daném územi dopad, aby
mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporum
mezi exisfujícími strategiemi, stanovení strategických a specifických cílůa jejich vzájemné
návaznosti a provánanosti a v neposlední řadě definice konkrétníchopatření pro naplnění
stanovených cílů.

Pracovní verze strategie bude zaslána do 3 I. 8, 2014 ke zveřejnění k připomínkám na stránky
,,Pracovní skupiny pro udržite|ný rozvoj", Ministerstva pro místnírozvoj, kde je již připraven
prostor pro pracovni verze strategií jednotlirných MAS.
l
www. mmr. czlc s/Microsites/P SUR/Vyzva-c-2lMAS ?p:

1

vÝpls zE zl'zNlvtv
z jednání

Pléna MAS Hradecký venkovo konaného dne 3. 12.2013 v

16 hodin

v Hněvčevsi

bod jednání: 6) Přípravné práce na Strategii místníhorozvoje
J. Kuthanová podrobně informovala o postupu vyjednávání a připomínkování koncepčnícha
programových dokumentů na nové programovací období.
J. Kuthanová představila přítomným doplnění PS o dalšíčleny. Dále seznámila přítomné s prací
Pracovní skupiny, která byla jmenována pro tvorbu nové strategie. V současnédobě členové
připomínkují a doplňuji analýzu a SWOT analýzu a připravují návrhy na projekty a priority v
dalšímobdobí.

Plénum MAS bere na vědomí informace o postupu prací na nové Strategii místníhorozvoje a
schvaluj e rozšířenípracovní skupiny.
Schváleno všemi přítomnými

USNESENI:

Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje rozšířenípracovní skupiny pro přípravu
IsRÚ.

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace
Strategii místníhorozvoje na období 2014 -2020.

o

postupu prací na

V Nechanicích dne 20.I.2014
l-jl.t,:Cr,r;

Výpis vyhotovila: Iva Horníková
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vÝPIs ZE ZAZNAF.{U
z jednání Programového výboru

MAS Hradecký venkov, konaného dne 15.3.2013
v Hasičskézbroinici v Roudnici

PříPravné Práce na Integrované strategii pro plánovací období
2014 _2020
Programový vYbor souhlasí se zřízenímpracovnískupiny pro
přípravu Integrované strategie
7)

MAS
Hradecký venkov na období 2014-2020 á ukládá plénu
Úes H.uaecký venkov jmenovat členy této
pracovní skupiny.
schváleno všemi přítomnýml

USNESENÍ:

Programový výbor bere na vědomí informace
období 2014 - 2020 a schvaluje zřízení PS

o postupu prací na ISRÚ

na

VÝPIS ZE Z^ZNAI.r.U
z jednání

Pléna MAS Hradecký venkov, konaného dne 15.3.2013 v
v Hasičskézbroinici v Roudnici

17 hodin

Přípravné práce na Integrované strategii na plánovací období
2014 _2015
uŤ?"
b.ere na vědomí usiesení pv naas Hradecký
venkov o zřízení pS
:]:iT YoSŤIradecký
Jana
/starostka
Mofuovousy/,
U uĎJ/ , lvll
Mrkvička
l1.
3::.t'lr_":§*j:jT'l'r."_
19 1élg:kr9iny:_Pečenková
Třesovice/, Holickáf(ateiiná
AJNo
RodinnJa
pešek
mateřské
centrum/,
Jan
lY:||':'":'a
/Předseda
Představenstva ZAS a.s.Mžanyl, Jankovičová A.{No obecný zájeŇ,Kuthanová
Jana
r7bol Ma-sl,
Iva)manažerka MAS/, Rejlová Jana
';:Í:*r:: |':,g_lT:]_:hoy:*9r1 Malinová|{_ornik9vá
Ladislava /J".*ik;ě;ÁoÁšt,' šř'.,ror"".iíu
Í:i1}]5:":^r:,|':*:ký
/starostka,Stěžety/,Vránová Hana /starostka Habřin;,
];;.;;H;ř;rjr'*Í." o""Ů*r.
?::::: Pracovní skuPinY se mohou
Jednání
zúčastniti dalšíčlenovéa partneři MAS jako hosté poradci.
či
9)

o

USNESENÍ:

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí usnesení pv
MAs Hradecký venkov o
zřízení PS pro přípravu ISRú a jmenuje členy této skupiny

V Nechanicích dne 20.I.2014
Výpis vyhotovila: Iva Homíková

MĚ v HoŘlryĚvsl

HRAD€CKý V€NKoV
Dne 17. 7 .20|4 se uskutečnilo v Hankově domě v Hořiněvsi poslední jednání pracovní skupiny k Integrované
strategii izemi. Společně s pracovníky CIRI (Centrum investic, rozvoje a inovací), dokončíme její pracovní

verzi, která bude během září zveřejněná na weboqých stránkách

MAS Hradecký venkov a bude

určená

k připomínkování.

Pracovní skupina při jednání v Hořiněvsi navázala na qfstupy z jednáni z 20. 5. 2014, kdy se tvořila SWOT
analýza. Ta byla seřazena podle priorit, tak jak je pracovní skupina určila. Nyní se při dalšítvorbě strategie

postupovalo od ideální představy rozvoje regionu MAS Hradecký venkov v budoucích 10

-

15 letech, ke

konkrétnímoblastem potřeb našeho regionu.

Také bych Vás ráda informovala, že pto období |et 2014
najdete během měsíce září

již zmíněnou pracovní verzi

-

2020 připravujeme nové webové stránky. Zde

strategie, ale i nově aktualizované dokumen§. Statut

společnosti, seznamy členůa seznamy jednotliv}ch komisí a pracovních skupin.

V

menu budou připraveny

vládou schválené Operačníprogramy, ve kteqých bude možnéžádatprostřednictvímnašímístní akčnískupiny.
Žadat

v místních akčníchskupinách budou moci obce, neziskové organizace a podnikatelé z územíobce,

jejicM

starostka či starosta podepsal ,,Souhlas obce se zařazením správního tuemí obcí do íyemi působnosti

SCLLD".

Iva Homíková

MAS Hradecký venkov
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Áznaltl
z jednání pracovní skupiny k

lsRÚ MAS Hradecký venkov dne 20.5.2014 v HasiČské
zbrojnici v Roudnici

Přítomní: dle prezenění listiny
program iednání:
l) Úvod, zahájeni

2j Príprava na období ETJ 2014-2020 (podrnínky, aktuahty,_")
:j strategie MAS Hradecký venkov (metodika, postup tvorby,...)
rj enatyiické výstupy MAS (analýza, vyhodnocení, SWOT,",)
+j vycnoaiska pro strategii (problérnové oblasti, rravrlr priorit,..,)
5) Diskuse, zár,ěr
1) Úvod, zahájení
s
láanani zahqlíaJana Kuthanová, předsedkyně programového uýboru a seznámila Př'Ítornné
představili
programem;eanani. Jednání řidili zástupci společnosti CIRI, kteří tured v Úvodu
orgánťr sdruŽení a
,poLenor, úas Hraaecký venkou .o ," tykáúzemí, počťuobcí, čerpánídotacÍ,
jednoduchého
Áurrug"r''"nt MAS. Ihneďv úvodu požádali zástupci CIRI přítomné o vyplnění

10 až 15 let,
dotaz;íku _ a to jaká je pt,edstava o regionu Hradecký venkov v horizontu

2)PřípravanaobdobíEU2014-2020(podmínky,aktulllity'..;)

ptítonnýnr byl objasněn strategiclqi .am.c regiorrální politiky v ČR v období 2aI4 aŽ2O2a, a také
s
jak by ácto ,rypuáaistrategickĚ plánování v régionu Hradeclry venkov. Přítomní byli seznámení
jednotlirných operačních
operaěními programy na toto obáobí a možnosiízapojeruMAS do
CLLD.
piogramů die sóučasn é verze vyjednávání a metodiky tvorby
3) Strategie MAS Hradecký venkov (metodika, postup tvorbyr...)
pro progratnové
V této části programu byla piedstavena metodika - manuál tvorby strategie CLLD
a strategická Část. VŠem bylo
období 2014 až2020 (ÚMŘ u.rr. 17 ,5.2014) a strttktura - analytická
jednání
v časovémhorizontu
postup
objasněno, co nrusí obsahovat strategie CLLD a byl stanoven

dozáŤíza|4,kdybymělbýtpřipravenkonečnýú},.hstr.ategie.Dálebylipř.ítornrríseztrámenis
bytové qfstavby, podíl
analýzou regionu Úas _ nupr. vyuo; počtu obyvatel, index staří,
bYla
,ry.ákostolsfo vzdělaných na poóm Óbyvatel, míranezarrlěstnanosti, atp. V Pruběhu iednání
přÍleŽitosti ahrozbYřešena SW9T ana,ýza'M1S Hradeckývenkov - silné a slabé stránky,

(problémovéoblasti, návrh priorito...)
Východiska pro strategii
"vyrteaky
prito*.ri byli seinám.ni s
dotazníkovélro šetřenÍ, významnosti oblastní dle obYvatel a
(dotazníky) dle
priority rozvoje dle obyvateí. nyt vylrodnocen sběr projektovýclr zánrěru
2014 aŽ2020 - obČanská
ténratic§ch zaměření a počtu projer<rt. Byly navržénypliority pro období
Čas, Životní Prosředí a
vybavetrost a služby, zatněstnanost a pod;ikárrí, kulturní dědictví a volný

4)

zemědělství.
5) Diskuse, závér
moŽnostmi prioritrrí body ve
Závďemdošlo k diskuzi nad SWOT analýzott,kdy každý oznaéi| Šesti
ze silných strárrek je nejdŮleŽitějŠÍ
všech čtyřech částech SW6T analýzy. ZÍohovzeiel závér,kdy
neziskových organizacÍ,
turistický potenciál, produktivní zámědělská oblast a aktivní Činnost
komunikací a nedostateČná
Slabou strárrkou 1. iputny teclrnick! stav regionálních silnic a místrrích
pracovních PříleŽitostí v
dopravní obslužnost. .rrpcii"i určite drtrhyiociálníclr služeb a nedostatek
obcí a veřejného sektoru,
n írte. příležitost j. u roruoli patlnerství v rámci MAS a spolupráce
ekonomikY, Jako
vzrůstajícízéýento alterrrativrií íb.n y turistiky na venkor,ě a podpora lokální

na Životní
politiku Eu a ČR, vliv zemědělské prodlrkce
zemědělskou
označili
přítomní
hrozbu
region a
občanůjez ďItzanákup a službami rťíimo
prostředí a kajinný rt",
"pr.a"ostňování
rozpočtovou adaňovou politiku státu,,
jednání v ěervenci, které budou ještě potvrzeny,
Byly nawž.ny a".rrrinj áalšího

jednání
J. Kuthanováukončila

v 19,30 hodin,

V Nechanicích dne 20,5,2014
Zapsala: J,

Peěenková l /

Dňkl
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rREZENčNír,rsrrx A 20- 5. 20t 4
pRAcovNí srupnA pRo zpRACovÁNí rsnú MAs HRADEcxÝ vnnrov
JMENo

PoDPIS

ZASTUPUricÍ sugrEKTioblast
působení

Bárta František

Hafr nature, spol.s r.o.lžívotni
prostředí, odpady, regionální
produkty

Bohmová Hana

FO/cestovní ruch, regionální
produkty

/3áí,* r*|

Holická kateřina

Rodinné a mateř,ské
centrum,o,s./sociálrrí oblast, kultura
a vzdělávání

J

Horníková Iva

manažerka MA S HV/p amátky

Huňat Jaroslav

Obec Dubenec/veřejná správa,
rozvoj mikroregionu

Chalupová Zuzana
Jankovičová Iveta
kuthanová Jana

Poradkyně/po drrikatel é,

zemědělství

,'1

{lly;

1l
t

u\ut,i^,gK}-=.'
\\

ný zájem, o.s./sociálrrí
oblast, vzdělávání
předsedkyně programového výboru

NNO

Obec

MAS HV

Malirrová Ladislava
Mrkvička pavel

Obec Černožice/veřejná správa

pečenková Jana

Mikroregion Nechanicko/veřej ná
správa, rozvoj mikroregionu,
neziskový sektor - sociální oblast,
kultura sport

Pešek Jan

ZAS

Rejlová.Tana

ředitelka o.p.s. Hradecký
venkov/sociální oblast, životní
pťostředí. cestovní ruch

sadílková Alena

Divadelní spolelďvolnočasové

saláková Šafková Martina

Hradecko/cestovní ruch

.(.,,-t."ť.-. ,,

Srnetiprachová Dagmar

Obec Stěžery/veřejná správa,
školství

.l'r,,

součková Miroslava

Mikroregion Urbanická
br ázdal rczvoj mikroregionu,

Obec Třesovice/veřejn á správ a

a.

s. Mžanyl zemědělství

aktivity, kultura

te

clrni cká i rrfrastruktura

Senk Ivan

Státrií památkový ústav/památky

Tribula Marlin

ZD Kratonohy/zemědělství

vránová Hana

Obec Habř ina/ v eí ejná správa
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zÁzruaul
z jednání Pracovní skupiny k lSRÚ MAS Hradecký venkov dne 5.í 1.2013
Přítomní: dle prezenčnílistiny
Program:
1) Úvod, zahájeni

2) Nové programovací období EU 2014-2020
3) Metodika tvorby nové strategie MAS
4) Provoz MAS v roce 2014
5) Analýza |SRU MAS Hradecký venkov na období 2014-2020
6) Diskuse, závěr

1) Úvod, zahájeni

Jednání zahájila Jana Kuthanová, předsedkyně programového výboru a sezmila přítomné
s programem jednání.
2) Nové programovací období EU 2014-2020

Jana Kuthanová seznámila přítomné s předpokládaným vývojem v novém programovacím
období 2014-2020, s jednotlivými navrhovanými operačnímiprogramy, harmonogramem
prací. Všechny prezentace OP ohledně naplnění cílůnašeho strategického plánu budou
rozeslány všem členůmPS i hostům.

Jan Pešek - doplnil informace o důvodech sníženíčástky na rozvoje venkova v novém
období.

3) Metodika tvorby nové strategie MAS

Bylo připomínkováno, některé připomínky by|y_vypořádány, nyní čeká na schválení na
MMR, rozsáhlá analytická část - jedná se s CSU, o naplnění těchto tabulek. Na konci
l.čtvňletí2014 by měla být dokončena strategie. Bude komise, která strategie bude

posuzovat.

Nejprve musí proběhnout standardizace MAS, poslední verzi standardů naše MAS splňuje
již nyní, Pakliže MAS splní tyto standardy, tak se můžeucházet o podporu. Nejdříve budou
finance na provoz MAS v roce 2015, MAS tedy musí rok2014 hospodařit za své peníze,

Komunitně vedenou lntegrovanou strategii rozvoje územíMAS Hradecký venkov na
období 2014-2020 budou zpracovávat zaměstnanci a členovéMAS ve spolupráci s
odbornou firmou.

4) Provoz MAS v roce 2014

příštímroce nebudou vypisovány žádnéfiche, všechny peníze z LEADER jsou
rozděleny. Manažerka musí pracovat s žadateli, dokončit realizaci všech podpořených

V

projektů, Musíme zpracovávat monitoring, vyhodnocení MAS apod. Finacovat provoz MAS
budeme z ušetřených prostředků, dalšíchprojektů a podpory Královéhradeckého kraje.

Předpokládáme zapojení našíMAS do projektu SMO Meziobecní spolupráce,

Krajský úřad Královéhradeckého kraje podporuje činnost MAS, vznikly 2 nové MAS, které
se už zapojily do činnosti na úrovni kraje i CR.

Analýza lSRÚ MAS Hradecký venkov na obdobi 2014-2020
Jana Rejlová seznámila přítomné s výsledky uskutečněných dotazníkových šetření na
územíMAS Hradecký venkov mezi mladými, veřejností. A s databází projektových
5)

záměrů, ktených je v současnédobě 80 v celkové hodnotě 210 mil. Kč.
Poté Jana Kuthanová představila přítomným návrh analýzy územi MAS Hradecký venkov
a požádala členy PS o doplnění a připomínky nejpozději do 15,12.2013, Připomínky a
náměty na doplnění zasílat na adresu kanceláře mas - kancelar.mas@seznam.cz nebo
konzultovat s J. Rejlovou.

Diskuse,závér
J. Kuthanová rozešle přítomných materiály o OP na příštíobdobí, členovéPS budou
hledat naplnění našístrategie a ve spolupráci s regionálními partnery hledat vhodné
6)

projekty.

D. Smetiprachová vznesla námět projektu na společnéasistentky pro handicapované děti
- pro školy, dělené předměty apod.

J, Kuthanová ukončila jednánív 18,30 hodin,

V Nechanicích dne 5.11.2013
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Příprava Integrované strategie rozvoie územípro obdobíZ0l+ - 2O2O

3.10.2012 v Nechanicích

Účastníci dle prezenční listiny
Na setkání byly projednány body programu:

1)

o

činnost pracovní _skupiny pro přípravu
Integrované strategie rozvoje uzemi projevil Ing. Stanislav Leinveber - OSVC, Mgr. Pavel Mrkvička
- NNO, Jana Pečenková - VS.

Nabídka zapojení do pracovní skupiny: zájem

2') Sběr

informací pro tvorbu ISRÚ:

Proběhl sběr relevantních informací. Skupina mladých vyplnila dotazníky na témata životního
prostředí, volnočasových aktivit, vzdélávání, apod. Uloženy vkanceláři MAS. Ing. Jana Rejlová
informovala skupinu mladých o harmonogramu tvorby ISRÚ azáklaďníkoncepcí.

3) Informování o možnostech zapojení skupiny mladých do činnosti MAS: předání zpravodajŮ,
předání materiálů k projektu ,,projekt 72 hodin" s výzvou k zapojení se. Informování o grantových
výzváchzaměření na mladé - výměnné pobyty. Informace o dalšímplánovacím období 2014 -2020
a možnostech zapojení do práce na strategii.
4)

Příprava společnéakce s členy MAS Svatohubertské slavnosti: skupina mladých zajístí

propagačnístánek MAS, budou zde probíhat ochutnávky regionálních produktů, prezentace formou
zpravodajů, propagace Tržnice hradeckého veŇova, prezentace projektu interaktivního
památkového portálu - ,,Dědictví našich předků" podpořeným z MMR, propagace činnosti člena
MAS Komitétu pro obnovu památek zválky roku 1866.

lva Horníková, manažerka MAS
/,1|l
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pro obdobíza]4. _ 2020
Příprava integrované strategie rozvoie území

Pozvánka setkání mladých do 30 let

3.rc.20t2
od18.00vrestauraciuSágnerů-aázaNechanice

Program jednání:

1) Seznámení s materiály integrované strategie
2) Nové náměty od pracovnískupiny mladých

rozvoje území(lsRú)

3) Dotazníky
projekt 72 hodin"
4) lnformace k projektu dobrovolnictví- "
5) Diskuse
slavnosti na zámku Hrádku
6) příprava společnéakce svatohubertské

Za kancelář MAS lva Horníková

pREZENčruíllsnr.ln
dne 3,1a,2o12 v restauraci
zprďlednání lSRÚ MAS Hradecký venkov konaného
oázav Nechanicích

Ředitelka MAS

lng. Jana Rejlová

lva

Hornikova

Jana

pečenková

lvatl

o9llt\

Mgr. pavel

VS

Mrkvičká Ns

Mikroregion

Jaroměř
,

r::nut
památek

lng. Stanislav Leinveber
veřejnost
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Dne 3, I0.2012 proběhlo v Nechanicích setkání mladých do 30 let.
aktivit,
Skupina mladých vyptnita dotazníky na témata životníhoprostředÍ, volnoČasových
vzďé|ání apod. Došli k těmto závértlm:

l. Nabídka mimoškolních aktivit

a sportu:
o různédruhy sportŮ, uvítali by některá zlePŠenía
zájám
mají
mladí rádi sportují a proto
opravy zázemí pro sport
_ uetsinu mladých navstovu;e mistní knihovny, využívájejiclr služeb; někteří PoŽadují větŠÍ
selekci odborných a moderních knih pro mládež
pro starŠÍ,ale chYbí Pro mládeŽ
_ ve většině oblí
;sou zájmovékroužky pro děti nebo tvoření

_

Nabídka společenskéhoa kulturního využití:
divadel ve městě
- je zájemo Úvadlo pořádané v místě nebo zájezdy do
jsou
s nimi spokojeni
-"mtadíse zúčastňujispoiečenskýchakcí v obci a
_ vzdělávacích íilmů
_
zábavně
promítání
_ je zájem o obnovéní malých kin

2.

3. Úroveň péčeo životníprostředí a zeleň:
jim jejich obce
- na otazku zeleně a vzhlódu obce se skupina shodla, že se

tříděného odpadu

si

líbí,Jen v otázce
mladí uvědomují nedostatky (nepořádek kolem kontejneru, plné a

nevyvezené kontejnery)
4. Úroveň tlezpečnosti, prevence

kriminality:

bezpečně, nejsou si vědomi kriminality, doporučovali by rudary do
- ve srr,ých obcích ."
"ái
přechodů u ZŠdohled policisty

obcí a v místech

5. Úroveň péčeo kulturní a historické památky:
_ navrhují pomoc formou brigád na údižbua úp.auu památek (např. zameteni

a vyčištění

prostorů kolem památníků)
ó. Úroveň

předškolního lzá|ďadního školství:

topení a v neposlední
většina místníchškol prošla rekonstrukcí nebo výměnou oken, úpravy
pro zlepšenivýuky, proto nrají
řadě byly doplněny uoebny o nové pomůcky aŇznépotřeby
mladí pocit, že je vše v pořádku
_
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Příprava integrované strategie rozvoie územípro obdobíZDl4 - 2O2O

Zkušenosti s tvorbou strategiíve Velké Británii - Sue Ellwood
http ://northpenninedalesleader.co.

uV

Nafth Peňnin? t}dl€s

14.8.20L2 konta ktní místo Roud n ice

Přítomni: lva Horníková manažerka MAS, Jana Pečenková členka Výběrové komise, Pavlína Pečenková
členka skupiny mladých, Gustav Charouzek MAS Královská stezka, Sue Ellwood.
Při přípravě integrované strategie rozvoje územíjsme využili zkušenostímanažerky dobře fungující anglické
MAS Sue Ellwood. Na programu jednání bylo hlavně téma podnikatelských projektů, což je slabá stránka

našíMAS. Zaujalo nás, že projekty, které vybrané jejich MAS generují zisk

i

projekty, které nejsou

podnikatelské, ale např. obecní kulturní dům.

Výstupem

z

této schůzky byly otázky do připravovaného dotazníku pro podnikatele pro

přípravu

integrované strategie rozvoje území,který vypracuje manažerka lva Horníková.

lva Horníková, manažerka MAS
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Příprava integrované strategie rozvoie územípro obdobíz0l4 - 2O2O
29. 4.2012 zasedací sál

MěÚ Nechanice

Pracovní setkání podnikatelů při přípravě ISRU

MAS Hradecký venkov pořádá

setkání

při tvorbě ISRU s jednotliqfmi skupinami aktivních aktéru

z regionu. Oslovili jsme podnikatele z regionu a

vysvětlili základní postupy při tvorbě strategie, podnikatelé

budou průběžněinformováni a o tvorbě strategie.

V diskuzi byly zjišťovány zájmy, očekávání a problémy, se kterými se tato cílová skupina potýká.
Podnikatelé byli informování o sestavení týmu, který bude pracovat na přípravě ISRU a byla jim nabídnuta
účast.Jejich úkolem v první ťázibude sběr dat.
Podnikatelé byli informováni o přípravě dotazníkůpro tvorbu pokladů přípravě ISRU. DalšíschŮzky
proběhnou napříčvšemi cílovými skupinami, kdy se budou řešit konkrétní problémy jednotlivých oblastí
s návrhy

řešení.

,l

Iva Horník ov á, manažerka MAS
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Příprava integrované strategie rozvoie územípro obdobíZ0l4 - 2O2O

Setkání starostů z MAS Hradecký venkov

t3.4.2ot2 hájen ka Komá rov
FaciIitátorka jednání: lng. Jana Rejlová
Připomenutí záklaďních principů Leader důležitýchkotáakám fungování MAS Hradecký venkov. 1)
existujícístrategie místního rozvoje 2) partnerstvi mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem na
místníúrovni tvořícímístníakčnískupinu (MAS) 3) přístup ,,zdola-nahoru" při přípravě i realizaci strategie
4) integrované a vícesektorové akce 5) inovačnípřístup - nalézánínových řešeníproblémůvenkovských
regionů 6) mezinárodní a národní spolupráce 7) vytváření sítía výměna zkušeností.

Informování o ISRU a o tvorbě strategie formou komunitního plánování tzn. formou diskuze zaúčastiširoké
veřejnosti. Starostové byli informováni, že při zpracování ISRU MAS Hradecký venkov je zapotřebí, aby se
v maximální míře zapojí|i. A to především sběrem námětů a připomíŇování rozpracované strategie, která
bude zaslána elektronickou poštou.

Kancelář MAS připraví v prvni ťázi Projektový list, ktery bude rozeslán elektronickou poštou na obce
prostřednictví adresáře kanceláře a dále ve spolupráci se zakláďajícími mikroregiony. Starostové byli
informováni, že Projektové listy poslouží jako jeden z pokladů ke zpracování ISRU. Kancelář zajistí sběr
Projektových listů.
Následně proběhla diskuse na toto téma, kde starostové vyjádři|i,žejejich prioritami je hlavně občanská
vybavenost, veřejná prostranství, dopravní sítě, technická infrastruktura, péčeo památky a volnočasovéa
kultumí aktivity.

Všechny náměty k přípravě ISRU mohou konzultovat na poradenských místech v Roudnici, Hořiněvsi a
Mokrovousech a dále v kanceláři MAs v Nechanicích. starostové dostali úkol informovat o těchto
aktivitách MAS obecní zastupitelstva.
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Iva Homíková,manažerka

MAS

