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Kraj: Královéhradecký 
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Vybrané projekty I. Výzva 2013 – 18. kolo 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 
projektu (NUTS 5) Dotace (Kč) 

Obec Stračov Minigolf a naučná zemědělská stezka Stračov 219 000 

Ing. Pavel Cvrček, 
Lhota pod Libčany Nákup balicího stroje se šnekovým dávkovačem Lhota pod Libčany 600 000 

AGROHELP s.r.o., 
Mžany Nákup techniky pro údržbu krajiny Mžany 510 000 

MVDr. Hana 
Fialová, Puchlovice Veterinární klinika Puchlovice Puchlovice 452 400 

Zemědělská 
akciová společnost 
Mžany, a.s. 

Pneuservis v ZAS Mžany, a.s. Mžany 500 000 

Jiří Aliňák, 
Rozběřice Modernizace stanice měření emisí Rozběřice 153 000 

Jaroslav Tománek, 
Praskačka Truhlářství Tománek – nákup strojů Praskačka 492 000 

Zdeněk Pavlíček, 
Obědovice 

Výměna oken, vybudování zpevněné manipulační 
plochy a výměna cihelné podklady za betonový povrch Obědovice 150 000 

Vybrané projekty I. Výzva 2013 – 19. kolo 

Název žadatele Název projektu Místo realizace projektu 
(NUTS 5) Dotace (Kč) 

Sbor dobrovolných 
hasičů 
Mokrovousy 

Rekonstrukce hasičského zázemí pro SDH Mokrovousy Mokrovousy 299 400 

SDH Sovětice Vybavení JSDH Sovětice JPO III. Sovětice 241 760 
Sbor dobrovolných 
hasičů Lanžov Rekonstrukce sportovního areálu v kempu Lanžov Lanžov 178 400 

Obecný zájem, 
 o. s. Vybavení pečovatelské služby Obecný zájem, o. s. Smiřice 240 000 

TJ Sokol Stěžery Rekonstrukce umělého povrchu Stěžery 609 000 

2. MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE

V roce 2014 nebyla vyhlášena již žádná výzva pro příjem projektů, neboť celá alokovaná částka 
byla rozdělena ve výzvách realizovaných v roce 2013. V průběhu roku 2014 bylo dokončeno 
11 projektů a žádost o platbu na SZIF podalo 10 žadatelů. 

Kontrolní činnost v roce 2014 byla tedy zaměřena na dokončení podpořených projektů v rámci 
předchozích výzev. 

Kontrolu spisů vybraných a podpořených projektů v rámci SPL MAS Hradecký venkov prováděla 
manažerka SPL Iva Horníková obvykle s dalším členem kanceláře MAS nebo VMV vždy po jed-
notlivých letech, kdy byly projekty vybrány k podpoře. Poté byly všechny složky archivovány.

Fyzické kontroly při realizaci podpořených projektů v rámci SPL MAS Hradecký venkov

Manažerka SPL Iva Horníková průběžně kontrolovala s panem Zajfrtem a případně členy výkonného 
a monitorovacího výboru místa realizace jednotlivých projektů. Pan Zajfrt pořizoval videozáznam 
z průběhu realizace a jejího dokončení. Kontrole byl přítomen vždy zástupce žadatele. Fyzická 
kontrola na místě realizace projektu byla zaměřena na kontrolu věcné správnosti a naplňování 
projektového záměru. Celkem bylo provedeno 10 kontrol a fi lmy jsou zveřejněny na stránkách 
www.hradeckyvenkov.cz

Hasičská zbrojnice SDH Mokrovousy.Hasičská zbrojnice SDH Mokrovousy.Hasičská zbrojnice SDH Mokrovousy.

Veterinární klinika Puchlovice

M Í S T N Í  R O Z V O J O V Á  S T R A T E G I E
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Celý rok 2014 se nesl v duchu příprav na nové 
programovací období 2014-2020. Byly provedeny 
úpravy zakládacích dokumentů nad nimiž se sešla 
Správní rada i Plénum MAS Hradecký venkov. 

Zakládací dokumenty obecně prospěšné společ-
nosti Hradecký venkov o.p.s., které byly schváleny 
Správní radou, byly vloženy do rejstříku Obecně 
prospěšných společností vedeného u Krajského 
soudu v Hradci Králové. 

Tyto změny byly vyvolány požadavky Ministerstva 
zemědělství a jsou prvním z kroků, které bylo nut-
né provést, aby MAS splnila požadované standardy, 
díky kterým se bude moci podílet na implementaci 
programů fi nancovaných z programů EU. Pro nové 
období vešly v platnost i nové partnerské smlouvy, 
které jsou v souladu s metodikou pro standardizaci.  

htt ps://or.justi ce.cz/ias/ui/vypis-sl-de-
tail?dokument=21446849&subjektI-
d=226876&spis=650392

Organizační struktura 

Byly odsouhlaseny nové členské příspěvky: 
• obce, mikroregiony, příspěvkové organizace, právnické osoby podnikající  .............. 5000,- Kč
• fyzické osoby podnikající  ......................................................................................... 2000,- Kč
• neziskové organizace a fyzické osoby nepodnikající  ...............................................  1000,- Kč
• fyzické osoby skupiny mladých do 30 let  .....................................................................  0,- Kč.

Byla vytvořena organizační struktura společnosti 
a stanoveny kompetence jednotlivých orgánů MAS. 
MAS je organizační složkou obecně prospěšné 
společnosti, která zodpovídá za implementaci pro-
gramů  LEADER.

Obecně prospěšná společnost bude mít i nadále in-
ternetové stránky www.hradeckyvenkov.cz, kde 
budou zveřejňovány informace o aktivitách společ-
nosti mimo oblast LEADER a na nově založených 
stránkách www.mashradeckyvenkov.cz budou 
zveřejňovány pouze informace vztahující se nové-
mu programovému období 2014-2020 a realizaci 
programu LEADER v MAS Hradecký venkov.
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P R O J E K T Y  S P O L U P R Á C E

V roce 2014 jsme ve spolupráci s našimi členy a partnery zajišťovali udržitelnost výsledků 
projektů spolupráce, které byly realizované v minulých letech.

27 dětských hřišť a 7 interaktivních ta-
bulí ve školách slouží pro hry a vzdě-
lávání dětem i veřejnosti z území MAS 
Hradecký venkov.

Materiálně-technické vybavení (stany, stánky, stoly, lavice, ozvučení apod.) pro pořádání spo-
lečenských, sportovních, spolkových, environmentálních a církevních aktivit  na území MAS 
je využíváno MAS, jejími členy, obcemi a neziskovými organizacemi. Školicí sál v budově 
Městského úřadu v Nechanicích, který byl v rámci projektu vybaven nábytkem a prezentační 
technikou, slouží především pro pořádání vzdělávacích akcí města, MAS, mikroregionů a ne-
ziskových organizací.

Dětem pro radost a Dětem pro radost II.

Partnerství pro venkov

Dětské hřiště U křížku, Roudnice

Zemědělský den Mžany 
– stany MAS Hradecký venkov
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V tomto roce jsme obdrželi proplacení dotace za zrealizovaný projekt. Z proplacené dotace byly 
vráceny krátkodobé půjčky, které poskytly partneři projektu na jeho předfinancování. 

Dědictví našich předků

Informační materiál je rozdáván např. v knihovnách

Záběry z přednášky „Není zvon jako zvon“

Obnova kostela v Suché u Nechanic

•   Pokračovali jsme v další části obnovy kostela v Suché. V první fázi byla opravena dvě křesla 
pořízená rodem Harrachů. Financování této akce bylo provedeno ze zdrojů obecně prospěšné 
společnosti Hradecký venkov, z darů ZUŠ Melodie v Hořicích, Římskokatolické farnosti Ne-
chanice  a z dobrovolného vstupného.

•   Propagujeme Kampanologickou expozici v kostele v Suché u Nechanic. Součástí této 
aktivity bylo i zorganizování přednášky „NENÍ ZVON JAKO ZVON“, při které pan Mgr. Jiří 
Zikmund, bývalý kurátor sbírky kampanologie Muzea východních Čech v Hradci Králové, se-
známil posluchače s historií kampanologické sbírky a dalšími zajímavostmi.   
O kampanologické expozici byl Českou televizí natočen příspěvek do populárně-naučného 
pořadu Toulavá kamera.

Publikace „Putování za dědictvím na-
šich předků“ slouží pro propagaci regi-
onálních památek partnerských MAS. 
V roce 2014 byly distribuovány do úze-
mí zejména prostřednictvím místních 
knihoven mezi děti. Výstavní panely 
byly využívány na propagační akce.

Publikace „Putování za dědictvím 
našich předků“
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V roce  2014 byla dokončena realizace níže uvedených 4 projektů spolupráce, 
bylo provedeno jejich vyúčtování  a podána žádost o platbu. 

Projekt ve spolupráci s MAS Společná 
CIDLINA a Podchlumí, který byl spolufi-
nancován z Programu rozvoje venkova ČR, 
osa IV. Leader.

Na území hradeckého venkova bylo nově 
vybaveno 5 společenských center, ve kte-
rých byly v průběhu roku realizovány kur-
zy pro veřejnost – např. keramické dílny, 
kurzy vaření a školení zdravotníků. V rám-
ci projektu byli proškoleni lektoři vaření 
a keramiky, kteří v následujících letech 
povedou kurzy pro veřejnost v obcích na 
území naší MAS.

Recepty z kurzů vaření jsou zvěřejněny na 
stránkách MAS.

V rámci projektu byla vytvořena i publi-
kace „Komunitní venkov“, která se věnuje  
několika populárním volnočasovým aktivi-
tám, např. pletení z pedigu, floristice, tvor-
bě šperků a jiným.

1) Komunitní venkov

KOMUNITNÍ VENKOV

Kurz vaření pro veřejnost, Hněvčeves 

Titulní strana publikace „Komunitní venkov“
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•   Do tohoto Projektu spolupráce byly zapojeny MAS Hradecký venkov o.p.s. 
a MAS Společná CIDLINA o.s.

•   Cílem projektu bylo zprostředkování koupě zdravých potravin od místních zemědělců 
a výrobců

•   Součástí projektu je i internetová tržnice www.trznicevenkova.cz
•   V rámci podpory projektu jsme ve spolupráci s obcí Nepolisy uskutečnili propagační akci, 

kde regionální výrobci a zemědělci nabízeli své výrobky k ochutnání i k prodeji.Součástí akce 
byla i soutěž ve vaření z regionálních potravin, které se zúčastnily 4 školní jídelny a 8 týmů 
z řad amatérů. Pro děti byl připraven speciální projekt „Jak krtek ke kalhotkám přišel“, kde se 
na několika stanovištích mohly dozvědět jak se vyrábí látka a vyzkoušet si práci na opravdových 
nástrojích ke zpracování lnu.

•   Ve spolupráci s obcemi Nepolisy a Hnevčeves se konala přednáška na téma „Zdravé potra-
viny a vaření z místních potravin“, která byla určena pro zaměstnance školních kuchyní.
Hovořilo se především o složení potravin, správném poměru živin v jídelníčku, o prevenci 
dětské obezity a hyperaktivity.

•   Ve spolupráci s obcí Hněvčeves byla zorganizována další propagační akce určená pro 
širokou veřejnost, kde se představil Český svaz zahrádkářů – místní organizace Neděliště 
a Nechanice. Děti ze ZŠ Dubenec zde představily svůj včelařský kroužek. Na akci se prezen-
tovalo i myslivecké sdružení z Hněvčevse. Jako doprovodný program byla připravena soutěž 
ve vaření polévek z podzimních surovin a v pečení štrúdlů.
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Projekt spolupráce zaměřený na místní zemědělce a 
potravináře „Na venkově zdravě jíme“

  

 Do tohoto Projektu spolupráce jsou zapojeny MAS Hradecký venkov o.p.s. a MAS 
Společná CIDLINA o. s.

 Veřejnosti z našich regionů zprostředkujeme možnost nakoupit si zdravé potraviny.

 Potraviny jsou z okolí jejich domova přímo u zemědělců a dalších zpracovatelů a 
výrobců.

 Součástí projektu je i internetová tržnice www.trznicevenkova.cz

 Tímto umožníme regionálním producentům potravin bez velkých nákladů realizovat 
přímý prodej za přiměřené ceny, bez zprostředkování obchodníkem.

 V rámci projektu se zaměříme i na propagování zdravého životního stylu ve vaření, a 
to ve smyslu vaření z kvalitních čerstvých regionálních surovin. 

 Pro školní jídelny z obou regionů připravujeme kurzy zdravého vaření a 
zprostředkování nabídky regionálních producentů a výrobců potravin přímo pro školní 
jídelny, tedy naše děti. 

 Pro veřejnost bude ve spolupráci s místními zemědělci, uzenáři, cukráři, pekaři, 
včelaři a řadou dalších producentů, připravena bohatá prodejní a ochutnávková akce 
zdravých a čerstvých potravin z našich regionů, soutěž ve vaření amatérských 
kuchařských týmů, soutěž ve vaření školních jídelen a program pro dětské 
návštěvníky. 

2)  Na venkově zdravě jíme
– projekt spolupráce zaměřený na místní zemědělce 
a potravináře

Akce konané v rámci projektu Na venkově zdravě jíme.
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Projekt ve spolupráci s MAS Společná CIDLINA, Pochlumí a Železnohorský region.
Cílem bylo zkvalitnit životní a obytné prostředí obyvatel, zpestřit a rozšířit životní prostor pro 
volně žijící živočichy a vytvořit podmínky pro zodpovědnou péči o veřejnou zeleň na území 
partnerských MAS. V rámci projektu byla na území partnerských MAS na vybraných místech 
revitalizována zeleň v obcích, v krajině a podél polních a účelových komunikací. Byla propago-
vána a školena péče o zeleň a krajinu a pro zástupce obcí a neziskové organizace byly zorganizo-
vány odborné semináře zaměřené na výsadbu zeleně v sídlech a krajině.

3)  Krajina je naše zrcadlo

Moštárna Dubenec

Alej u obce Stěžery

Naučná stezka Hořiněves
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Tento projekt je podpořený v rámci Operačního programu Technická pomoc a je zaměřen 
na podpůrné aktivity pro tvorbu strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS 
Hradecký venkov. Pracovní verze dokumentu je zveřejněna na http://www.mmr.cz/cs/Microsites/
PSUR/Vyzva-c-2/MAS/Hradecky-venkov-o-p-s

Dne 22.8.2014 proběhlo jednání ke kontrole pracovní verze Strategie CLLD Místní akční sku-
piny Hradecký venkov 2014-2020. Byly zkontrolovány údaje o konkrétním vymezení a charak-
teristice území, vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě 
socioekonomické analýzy, vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu 
kvalitativnímu rozvoji území.

Dále byl kontrolován přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby 
mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporům 
mezi existujícími strategiemi, stanovení strategických a specifi ckých cílů a jejich vzájemné 
návaznosti a provázanosti a v neposlední řadě defi nice konkrétních opatření pro naplnění sta-
novených cílů.

Pracovní verze strategie bude zaslána do 31. 8. 2014 ke zveřejnění k připomínkám na stránky 
„Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“, Ministerstva pro místní rozvoj, kde je již připraven 
prostor pro pracovní verze strategií jednotlivých MAS.

4)  Operační program Technická pomoc

Jednání ke kontrole pracovní verze Strategie CLLD
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CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 V našem regionu „MAS Hra-
decký venkov“ byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt  
s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní 
chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních sa-
mospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu 
z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní 
akční skupina Hradecký venkov je partnerem. Sdružení 
místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst  
v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. 

Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí a hledat nová řešení  
v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny 
dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy.

Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem MAS. 

Během projektu vznikne:
•  Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu 

formou spolupráce.
• Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU. 
• Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Hradecký venkov 
• Dodatek Strategie MAS Hradecký venkov 
• Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Hradecký venkov
• Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů ČR.

 1) MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

V roce  2014 byly zahájeny následující 2 projekty spolupráce.

Místní akční skupiny z Královéhradeckého kraje společně realizují projekt spolupráce s názvem 
Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji. Účelem projektu je posílit spolupráci 
MAS mezi sebou a předávání správné praxe. V rámci projektu vznikne doporučující metodika se 
soupisem praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení. 

Na realizaci byla stanovena Koordinančí pracovní skupina (KPS), která se skládá ze 14 zástupců 
účastnících se MAS.  

2)  Projekt spolupráce mezi MAS Královéhradeckého kraje 
– Uplatňování principu LEADER v KHK
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D A L Š Í  Č I N N O S T  S P O L E Č N O S T I

Podpora činnosti MAS od Krajského úřadu  Královéhradeckého kraje

Zemědělský den Mžany

Zemědělský den Mžany

Realizováno za fi nanční podpory Královéhradeckého kraje

Přijatá dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byla čerpána především na provozní 
výdaje MAS Hradecký venkov, pojištění sbírky v kostele v Suché u  Nechanic a pojištění vyba-
vení z projektu Partnerství pro venkov. Jde o vybavení, které je zapůjčováno obcím a neziskovým 
organizacím pro konání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Další část výdajů tvořily 
náklady na pořádání vzdělávacích akcí, například seminář na úpravu stanov pořádaný pro nezis-
kové organizace.

Propagační akce pro odborníky i širokou 
veřejnost, která se koná ve spolupráci tří 
subjektů: MAS Hradecký venkov, ZAS 
Mžany a.s. a CHOVSERVIS a.s. 

Pro odbornou veřejnost byla připravena 
soutěžní přehlídka českého skotu. 

Široká veřejnost se mohla seznámit se 
správným zpracováním hovězího masa. 
Dále bylo možné navštívit stánky prodej-
ců kvalitních regionální potravin, z nichž 
řadu propaguje MAS Hradecký venkov 
v rámci svého projektu Tržnice Hradecké-
ho venkova. 

Doprovodný program byl připraven i pro 
děti z regionálních základních a mateř-
ských škol.
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V obci Nepolisy se 24. května 2014 konala 
propagační akce „Na venkově zdravě jíme“, 
která vznikla z podpory Programu rozvoje 
venkova. V rámci česko-polské spoluprá-
ce přijali vřelé pozvání i naši polští přáte-
lé, kteří jsou dlouholetými partnery obce 
Velichovky.

V roce 2012 byla společností MAS Hra-
decký venkov založena veřejná sbírka na 
opravu varhan v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Nechanicích. Díky sbírce, která 
byla ukončena koncem roku 2014, se poda-
řilo získat fi nance ve výši 28 770 Kč a za 
pomoci diecézního organologa profesora 
Václava Uhlíře bylo přistoupeno k výběru 
zhotovitele, kterým se stal varhanář Peter 
Nožina.

Pravidelně aktualizujeme a doplňujeme 
interaktivní památkový portál „Putování za 
dědictvím našich předků“. Na mapě regio-
nu je možné vyhledat cyklistické, turistické 
a také poznávací trasy, jejichž část je věno-
vána tematice Prusko-rakouské války.

Česko-polské přátelství

Varhany v kostele v Nechanicích – ukončení veřejné sbírky

Památkový portál 
popamatkach.cz

Návštěva z Polska, Nepolisy, 24.5.2014

Varhany v nechanickém kostele. Foto: Z. Zajfrt

www.popamatkach.cz
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Ve dnech 28. srpna - 2. září 2014 se uskutečnil 
41. ročník Země živitelky. Událost se jako tra-
dičně konala v Českých Budějovicích. Návštěv-
níci se mohli podívat na zemědělskou techniku, 
rostlinou a živočišnou výrobu. Kromě toho moh-
li navštívit pavilon pro obnovu a rozvoj venko-
va, kde měli svoje zázemí Místní akční skupiny 
z celé České republiky. Jednotlivé MAS se na 
akci snažili prezentovat svojí oblast působení 
a zájmu.

Stejně jako rok minulý i letos se v Hradci Králové konaly Dožínky, na kterých nechyběla ani Míst-
ní akční skupina Hradecký venkov. 

Naše hlavní pozornost byla věnována nejmenším návštěvníkům. Připravili jsme pro ně naučný 
včelařský kroužek, který zábavnou formou děti seznámil se včelařením, využitím medu a medo-
vých produktů.

Dětem se velmi líbil příběh o včelí královně a jejím království, který vyprávěly studentky 
ze skupiny mladých MAS Hradecký venkov. Zaujaly i záludné otázky a úkoly o poznávání stromů 
a keřů, které včely opilují.

Program navštívily nejen děti z mateřských škol a z prvního stupně základních škol, ale i rodiny 
s dětmi.

Země živitelka

Královéhradecké dožínky

Pavilon pro obnovu a rozvoj venkova

Děti  z mateřské školy při povídání o včelí královně.
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Ve dnech 2.-4. října 2014 se v Hradci Králo-
vé uskutečnil první ročník Evropských dnů. 

Akce se nesla v duchu hesla „Evropa jsme 
my“. Během celé události se vedly četné 
diskuze na téma Evropská unie. Kromě toho 
byly na Masarykově náměstí prezentovány 
regionální produkty, které měly návštěvníci 
možnost ochutnat a zhodnotit jejich kvalitu. 
Objevili se zde i živnostníci z regionu MAS 
Hradecký venkov. K vidění byla např. fi r-
ma Rakytník ze Lhoty pod Libčany, Perník 
Těchlovice, Cukrárna Všestary či rodinná 
farma Kejklíček. Studentky ze skupiny mla-
dých měly pro děti připravený doprovodný 
program v podobě naučné včelařské stezky.

Evropské dny

V měsíci květnu navštívily děti ze Speciální 
základní školy a Praktické školy z Hradce 
Králové Libčanskou stezku. Občanské sdru-
žení Aura Canis z Mokrovous, ve spolupráci 
s MAS Hradecký venkov připravili pro děti 
speciální program na třech stanovištích. Na 
prvním z nich se děti seznámily se životem 
včel, na druhém se dozvěděly zajímavosti o 
holubech a na třetím proběhla canisterapie. 
Děti využily i naučné tabule na stezce, aby 
se dozvěděly zajímavosti z přírody. Před 
odjezdem využily zázemí, které stezka má, 
k opékání buřtů. Zázemí a zeleň na Libčan-
ské stezce byli součástí projektu, který byl 
vybrán výběrovou komisí a podpořen Místní 
akční skupinou.

Spolupráce s neziskovým sektorem

Stanoviště „Život včel“, Libčanská stezka

Evropské dny v Hradci Králové
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Místní akční skupiny Hradecký venkov a Společná Cidlina uspořádaly seminář pro neziskové 
organizace – Úprava stanov spolků dle NOZ.

Na semináři se účastníci dozvěděli, co od jejich organizace vyžaduje zákon, a získaly praktické 
tipy, co dále by bylo dobré ve stanovách upravit.

Největší část programu byla věnována práci účastníků na vlastních stanovách. Za pomoci vzo-
rových stanov a konzultací s lektory si sami vytvořili dokument, který mohli následně projednat 
a schválit ve své organizaci.

Pro období 2014-2020 jsem vytvořili 
nové webové stránky www.mashra-
decky venkov.cz, které budou sloužit 
pouze pro výzvy, dokumenty a další 
náležitosti pro naše žadatele. 

Stávající webové stránky www.hradec-
kyvenkov.cz budou i nadále fungovat 
pro informace z regionu, pozvánky na 
kulturní a společenské akce apod.

Seminář pro neziskové organizace

Nové webové stránky MAS Hradecký venkov

www.mashradeckyvenkov.cz
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Hradecký venkov, o.p.s. - plnění rozpočtu v
roce 2013

PŘÍJMY
Čerpání rozpočtu v 

Kč
Zůstatek z roku 2012 – BÚ 107 820,55 
Zůstatek z roku 2012 – pokladna 3 136,00 
Členské příspěvky 49 000,00 
SPL dotace – III. etapa 2012 313 335,00 
SPL dotace I. a II. etapa 2013 498 704,00 
Přijaté dary 18 505,00 
Nahodilé příjmy 33 730,00 
PS Partnerství pro venkov – příspěvky partnerů 109 000,00 
PS Partnerství pro venkov – dotace 0,00 
PS Dědictví našich předků – úvěr Biskupství 1 250 000,00 
PS Dědictví našich předků – příspěvky partnerů 220 000,00 
PS Dědictví našich předků – dotace 0,00 
PS Komunitní venkov – příspěvky partnerů 1 654 000,00 
Celostátní síť pro venkov – zemědělský den 70 000,00 
Provozní dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 150 000,00 
PŘÍJMY CELKEM 4 477 230,55 

VÝDAJE
Administrace SPL 2013 799 622,00 
Provoz MAS-mimo SPL 121 812,26 
PS Partnerství pro venkov – realizace 404 076,00 
PS Partnerství pro venkov – vratky partnerům 0,00 
PS Dědictví našich předků – realizace 1 298 450,00 
PS Dědictví našich předků – splátka úvěru (Biskupství) 0,00 
PS Dědictví našich předků – vratky partnerům 0,00 
PS Komunitní venkov – realizace 1 316 869,50 
Celostátní síť pro venkov – zemědělský den 73 038,62 
Provozní náklady hrazené z dotace od Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje 150 000,00 
VÝDAJE CELKEM 4 163 868,38 
Zůstatek  313 362,17 

1

                                                             
1 Příjmy a výdaje společnosti Hradecký venkov v členění dle jednotlivých realizovaných projektů a vlastní 
činnosti dokumentuje výše uvedená tabulka.
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Zpráva auditora roční účetní závěrky organizace Hradecký venkov o.p.s. za rok 2014 je přílohou 
této výroční zprávy.
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Subjekt Kč

SZIF – realizace Strategického plánu Leader 416 844,- 

Celostátní síť pro venkov – Zemědělský den Mžany 67 850,- 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – provozní dotace 150 000,- 

SZIF – Dědictví našich předků – projekt spolupráce 1 226 023,- 

SZIF – OPTP 734 660,- 

Euroregion Glacensis – Partnerství pro venkov 561 361,- 

Přijaté dotace v roce 2014:

Stav k 31.12.2014

Počet obcí 64,00

Počet obyvatel 31.775,00 

Rozloha MAS (km2) 414,71

Počet členů celkem 38,00

Z toho: veřejný sektor 12,00

neziskový sektor 13,00

soukromý sektor 13,00

Členská základna v roce 2014:

Výroční zprávu vypracovaly:
Ing. Jana Rejlová 
Iva Horníková
Lenka Idunková

Výroční zpráva byla projednána a schválena Správní radou obecně prospěšné 
společnosti Hradecký venkov dne 9.4.2015.

Výroční zpráva byla projednána a schválena Plénem MAS Hradecký venkov  
dne 14.5.2015.

V Nechanicích, dne 31.3.2015


