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ZPRÁVY O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HRADECKÝ VENKOV
Spolupráce, která přináší plody

Kancelář MAS Hradecký venkov v novém
Rádi bychom Vás informovali o změně na
pozici vedoucího pracovníka pro realizaci
SCLLD. Od 1. září 2019 je v této pozici
vedoucího zaměstnance Bc. Jana
Štěpánková. Došlo také ke změně
kontaktních údajů společnosti.
S pracovníky MAS Hradecký venkov se
můžete spojit prostřednictvím e-mailové
adresy
mas.hradeckyvenkov@gmail.com a na
telefonním čísle +420 720 988 767.
Další novou posilou v našem týmu je Bc.
Eva Kalenská, se kterou se můžete dostat
do kontaktu především v souvislosti se
Šablonami pro základní a mateřské školy
a při vyhlašování výzev MAS.
Konzultace v kanceláři MAS jsou
žadatelům poskytovány od pondělí do
čtvrtka vždy od 8 - 15 hodin po předchozí
domluvě na uvedených telefonních nebo
e-mailových kontaktech.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

dovolte mi, abych Vás pozdravila za celou naši Místní akční skupinu
Hradecký venkov a popřála všem krásné svátky vánoční, rodinnou
pohodu a klid. Zároveň přeji v novém roce hodně zdraví a krásné jeho
prožití. Věřím, že se spolu s Vámi opět budeme setkávat na našich
společných jednáních, při prezentaci našich společných projektů a
případně i na akcích, které Hradecký venkov organizuje, či spolu s Vámi
spoluorganizuje. Což je vždy pro nás velké potěšení když to, co děláme,
se společně daří.
Letošní rok byl pro naši Místní akční skupinu velmi úspěšný, podařilo se
spolu s Vámi, zrealizovat několik krásných projektů v oblasti investic do
školství: učebny pro základní školy, vnitřní, ale i krásné venkovní na
školních zahradách. Další projekty pro obce byly z oblasti bezpečnosti
provozu a zeleně v intravilánu obcí, realizuje se několik zajímavých
projektů podnikatelských a také našich zemědělců, kteří se nyní
připravují na předkládání projektů jedné z posledních výzev v tomto
programovém období.
A co nás čeká v příštím roce? Mimo jiné začne probíhat příprava na
novou strategii komunitně vedeného místního rozvoje Hradeckého
venkova. Budeme se tedy těšit na Vás a Vaše nápady pro zlepšení života
na venkově a i na nové partnery naši Místní akční skupiny.
Děkuji všem za Váš čas, za to, že se neváháte zapojit a za to, že tak
pomáháte k dalšímu rozvoji našeho hradeckého venkova.
Těšíme se na Vaše projektové záměry!
Jana Kuthanová,
Tým MAS Hradecký venkov
Předsedkyně Správní rady
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Zemědělský den
Dne 14. června 2019 se konal jubilejní 10. ročník Zemědělského dne. Jako již tradičně akce proběhla ve středisku
Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. v obci Sovětice a MAS Hradecký venkov u této události nemohla
chybět.

MAS Hradecký venkov na Zemědělském dni

Návštěvníci Zemědělského dne mohli shlédnout vystavovaný skot, prohlédnout si zemědělskou techniku a
ochutnat regionální potraviny.
Pro letošní ročník se Místní akční skupina Hradecký venkov zaměřila na prezentaci neziskových organizací, které
pracují s dětmi a mládeží. Pro mateřské a základní školy si nachystali program modeláři a včelaři z obce Dubenec.
Dále si děti mohly za pomoci spolku Tvořivých ručiček ze Stračova vyrobit vlastní záložku do knížky se zemědělskou
tématikou. Vyzkoušet si mohly i mletí obilí po pravěkém způsobu.
Bylo pro ně nachystáno i poznávání zemědělských plodin. Největší
úspěch však sklidilo stanoviště Taneční skupiny AC Hip Hop, která
měla připravenou taneční školičku. Po splnění úkolů na stanovištích
čekala na děti sladká odměna v podobě zmrzliny.
MAS Hradecký venkov na této akci ve svém informačním stánku
prezentovala svou činnost a zájemci o dotace zde mohli zkonzultovat
své projektové záměry.
Propagační stánek MAS

ANIMACE
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Úspěšné zakončení klíčového projektu
O krok napřed
Projekt O krok napřed měl za cíl
integraci
mladých
lidí
žijících
v Dětském domově Nechanice do
samostatného
života,
a
to
prostřednictvím
podpůrných
a
vzdělávacích aktivit. Projekt byl
spuštěn v březnu 2018, kdy se cílová
skupina mohla účastnit nejrůznějších
seminářů, jako je finanční gramotnost
či sociální zabezpečení. Také měla
možnost zapojit se do mentorských
programů například v obcích Dubenec,
Mžany a Mokrovousy. Navazující
aktivity pokračovaly i v roce 2019, kdy
se mladí lidé mohli zapojit do
cyklického
programu
s názvem Seminář Samostatné bydlení v obci Hněvčeves
Samostatné bydlení, který byl realizován v obci Hněvčeves. Měli možnost navštívit přednášku o pracovních
příležitostech u nás i ve světě. V neposlední řadě bylo součástí projektu financování letních zážitkových pobytů
pro děti.
Poslední tečkou za projektem byl závěrečný kulatý stůl, který
se konal dne 7. června 2019 v DD Nechanice. Zde se sešli
zástupci Místní akční skupiny Hradecký venkov, ředitel
domova, část lektorů, kteří po dobu projektu pracovali
s cílovou skupinou, členové MAS, mentoři a také aktivní
účastníci tohoto projektu, tedy mladí lidé z DD. Společně měli
možnost zhodnotit projekt a diskutovat nad jednotlivými
fázemi. Účastníci velmi horlivě diskutovali a prezentovali své
zážitky s projektem. Celé posezení se tak neslo v duchu
Dětský tábor Trhová Kamenice
přátelské a pohodové atmosféry. Účastníkům byla také
představena evaluace a zároveň nastíněny možnosti
další spolupráce ve formě budoucích projektů.

Závěrečný Kulatý stůl
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Klíčový projekt II
Starostové venkovských obcí v mikroregionech Urbanická brázda a Nechanicko získají od roku 2020 podporu pro
svou práci v sociální oblasti.
Díky novému projektu „Komunitní sociální práce na venkově“ financovanému z Operačního programu
zaměstnanost bude vytvořen tým odborníků ze sociální oblasti, který bude starostům pomáhat v jejich práci.
Důvodem pro vznik tohoto projektu je, že malé venkovské obce nemají sociální pracovníky, kteří by pomáhali
osobám ohroženým sociálním vyloučením řešit jejich složitou životní situaci (dluhy, exekuce, nemoc, rodinné
problémy apod.). Tito odborníci budu poskytovat sociální poradenství a pomoc na míru s ohledem na znalost
místních poměrů, potřeb a vztahů v obci, komunitě.
V průběhu roku 2020 bude ve spolupráci se zástupci všech 32 obcí zpracován Komunitní sociální plán, který
zmapuje celé území, cílové skupiny a jejich potřeby a v následujících 2 letech se budou realizovat již konkrétní
aktivity.

Prezentace MAS v Bruselu
Náš projekt O krok napřed byl vybrán jako jeden ze čtyř nejúspěšnějších
projektů v rámci EU na konferenci v Bruselu organizované
čtyřmi generálními ředitelstvími Evropské komise – DG MARE, DG
AGRI, DG REGIO a DG EMPLOI. Konference se uskutečnila 3. a 4.
prosince 2019 a propagovala inciativu Evropské komise “Komunitně
vedený místní rozvoj”, známou pod zkratkou CLLD.
Na konferenci jsme prezentovali práci naší MAS a jejích členů a mělo
premiéru video těchto čtyř projektů. Byl to pro nás krásný zážitek a velká
inspirace pro další činnost. Má to smysl.

Tým MAS v Bruselu

INFORMACE, PROPAGACE

Panelová diskuze

Kristián z DD Nechanice
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Modernější webový portál
Přesun aktivit MAS na nový webový portál.
Vše k Šablonám II. na jednom místě.
Sbíráme projekty na nové období!
Informace o činnosti MAS Hradecký venkov spojené s přípravou na nové programové období, šablony, propagace
a nové aktivity MAS naleznete na nových webových stránkách www.hradeckyvenkov.cz.
Naleznete zde dotazník pro sběr projektů na nové programové období, informace o podpoře kulturních a
společenských akcí v regionu spojených s propagací činnosti MAS, a to formou finančního příspěvku. Pro ředitele
škol je zde připraven balíček důležitých dokumentů, které potřebují pro realizaci projektu Šablony II.
Všechny tyto informace naleznete v sekci MAS. Webové rozhraní MAS Hradecký venkov zůstává i nadále funkční
a do konce realizace současné strategie komunitně vedeného rozvoje (CLLD) sem budou nadále vkládány výzvy a
veškeré informace k čerpání dotací jako doposud.
Zároveň bychom Vás rádi znovu upozornili, že byl spuštěn sběr projektů pro strategii 2021+. Posílejte Vaše záměry,
jde o velice důležitý proces v rámci sestavení nové strategie pro roky 2021 – 2027.

Webové stránky obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov – sekce MAS.

AKTUALITA
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Šablony II
Září a říjen byly ve znamení posledních kontrol žádostí od řídících orgánů a dalším přílivem peněz pro MŠ a ZŠ na
území naší MAS. Řeč je o zjednodušených projektech OPVV, které všichni známe pod názvem Šablony II. Od
ukončení příjmu žádostí využívá projekt celkem 27 mateřských a základních škol. Díky tomu přišlo do území
v přepočtu 20 708 451,- korun. Nejvyužívanějšími šablonami jsou vzdělávání pedagogický pracovníků DVPP,
personální šablony a nově školky i školy využívají hojně šablonu zaměřenou na ICT ve vzdělávání. V rámci MAS
pomáháme se zpracováním žádostí a technickou správou projektu 15 školám na našem území.

Setkání se zástupci škol v obci Libčany.

V září jsme navštívili Základní školu Dubenec, kde jsme v rámci návštěvy provedli kontrolu zrealizovaného projektu
v rámci 3. výzvy IROP – Vzdělávání, díky které byla postavena nová venkovní učebna v zahradě školy a vybavena
IT učebna. Posuďte sami!

ANIMAČNÍ ČINNOST
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Díky MAPu připravujeme zajímavé akce
Pro žáky, učitele a všechny, kteří mají ve svém okolí děti, je tu projekt, který zkráceně
nazýváme MAP II. Oficiální název zní Místní akční plán vzdělávání II na území ORP
Hradec Králové. Jeho hlavní myšlenkou je podporovat spolupráci a předávat dobré
myšlenky osvědčené při výchově dětí. Pravidelně se díky MAPu setkává pět
pracovních skupin (učitelů, starostů, zřizovatelů, knihovníků, rodičů, nebo jen
zájemců), kteří navrhují konkrétní aktivity pro podporu rozvoje matematické a
čtenářské gramotnosti, jak zajistit stejné možnosti vzdělávání pro všechny děti, čím
podpořit výuku dílen a jak pomoci školám a školkám získat další finance.
P(o) škole v Centralu je největší akce, kterou jsme uspořádali. Jednalo se o krátké prezentace zajímavých aktivit
z našich škol a školek ve stylu PechaKucha. Další velmi pěknou akcí určenou pro děti bylo setkání mateřských škol
s lesním pedagogem v Městských lesích
Hradec Králové, výjezd školek na naučnou
stezku do Hořiněvse, Den tajemství stromů
v Jiráskových sadech nebo naučný program
Včely a med. Pedagogové mohli navštívit
některý z nabízených seminářů. Velký zájem
je v tuto chvíli o seminář Čtenářských dílen, který se uskuteční během ledna.
Pořádáme také setkání pro rodiče dětí a zřizovatele škol. Veškeré informace o
připravovaných akcích naleznete na webových stránkách (hradeckyvenkov.cz) nebo
facebooku (MAP II ORP Hradec Králové) projektu. Srdečně vás zveme na některou z pořádaných akcích.
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Být venku je radost… Krásné projekty v rámci IROP!
Stále více se ve školách zaměřují na místně zakotvené vzdělávání a učení v přírodě.
Právě proto byla 3. výzva MAS Hradecký venkov_IROP věnována školám. V rámci této výzvy bylo podpořeno 5
projektů na zkvalitnění a modernizaci zázemí venkovských škol pro výuku. Vznikla například krásná venkovní
učebna v Kratonohách, která bude využívána v jarních a podzimních měsících pro výuku přírodních věd a cizích
jazyků, pro činnost školní družiny a k mimoškolní zájmové činnosti dětí (zájmové kroužky).
Ze stejné výzvy jsme dále podpořili venkovní učebnu v Dohalicích, Stěžerách a Dubenci.

Venkovní učebna Kratonohy před realizací a po

AKTUALITA, ANIMAČNÍ ČINNOST
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Letos jsme vyhlásili…
…a přes nás podpořili!
V letošním roce vyhlásila MAS Hradecký venkov 6. výzvu v rámci operačního programu IROP zaměřenou na
bezpečnost v dopravě. Podpořeny byly celkem 3 projekty obcí Dobřenice, Hořiněves a Stračov. Dobřenice na
podzim dokončily výstavbu chodníku včetně osvětlení podél velmi frekventované komunikace III. třídy spojující
části obce Dobřenice I a II. Stračov buduje chodník podél frekventované mezinárodní komunikace E 442 v obci
Klenice. Nově vybudovaná bezpečná komunikace pro chodce propojí úsek části obce Klenice k autobusové
zastávce směr Hořice a do centra obce Klenice.
Hořiněves nakonec realizovala nový chodník k autobusové zastávce z jiných zdrojů a uspořené prostředky budou
přesunuty na další rozvoj škol v území, a to v poslední výzvě, která bude vyhlášena v prosinci letošního roku.
V operačním programu Zaměstnanost jsme vyhlásili výzvu zaměřenou na Komunitní sociální práci, do které se
přihlásili 3 žadatelé – obec Hořiněves, Hněvčeves a MAS Hradecký venkov, jak jsme se již zmínili výše. Projekty
jsou nyní ve fázi závěrečného ověření způsobilosti a jejich realizace bude zahájena na začátku roku 2020.
Ve výzvě operačního programu Životní prostředí byly podpořeny tři projekty obcí Roudnice a Sadová a města
Nechanice. Projekty se začínají realizovat. Ve všech se budou rekonstruovat zelená prostranství v zastavěných
částech obcí a města. Výsadba a obnova travnatých ploch a tím udržení a postupné zlepšení podmínek pro
uchování biodiverzity a funkcí zeleně ve venkovském a městském prostředí.
Dále nás ke konci roku čeká výzva v Programu rozvoje venkova, která bude zaměřená na projekty v rámci
zemědělství a pozemkových úprav. Zároveň s touto výzvou budou vyhlášeny 2 výzvy v IROP zaměřené na
Komunitní centra a Vzdělávání.
Více informací k připravovaným výzvám najdete na našich webových stránkách www.mashradeckyvenkov.cz.

Fotografie z realizace chodníků v obci Urbanice a Dobřenice.

Kontakty
Místní akční skupina Hradecký venkov
Kancelář MAS, Husovo nám. 83, Nechanice
503 15
www.mashradeckyvenkov.cz
e-mail: mas.hradeckyvenkov@gmail.com
tel.: 720 988 767

