ZPRAVODAJ
ZPRÁVY O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HRADECKÝ VENKOV

Spolupráce, která přináši plody...

číslo: 1-2018

Konference MAS Hradecký venkov
u příležitosti akce Kronika včera a dnes
Dne 27. září 2018 se v Kulturním domě Nechanice konalo setkání kronikářů,
knihovníků a starostů Mikroregionů Nechanicko, Urbanická brázda a obce
Památkové zóny 1866.
Toto setkání bylo zakončeno konferencí MAS Hradecký venkov, na které
vystoupila předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová.
Během svého vystoupení shrnula
činnost MAS a upozornila na některé
ze zajímavých podpořených projektů.

Poděkovala také kanceláři MAS za organizaci konference. Veřejnost si mohla prohlédnout výstavu historických
i současných kronik, státních symbolů, prezentaci mikroregionů a stánek
historie písemnictví.
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Realizace Strategie MAS Hradecký venkov
Programový výbor se sešel v letošním roce celkem pětkrát. Z těch nejdůležitějších věcí, které měl na programu
lednového zasedání, bylo schválení klíčového projektu MAS s názvem O krok napřed.
Podpořeny byly obce Hvozdnice a Stračov v rámci Fiche,
Rekreační funkce lesa. Z Fiche Zemědělci se dostalo podpory
zemědělci Josefu Polákovi z Lochenic. Dotace byla schválena také žadatelům paní Špicarové a panu Kašparovi z Fiche
Nezemědělské podnikání.
V září přijal Programový výbor dva nové partnery místní
akční skupiny. Jedná se o Agrodružstvo Lhota pod Libčany
a soukromého zemědělece Josefa Poláka z Lochenic. Schváleny byly rovněž další výzvy z Programu rozvoje venkova.
Všechny aktuality a důležité informace průběžně zveřejňujeme
na stránkách www.mashradeckyvenkov.cz.

Na svém únorovém setkání to bylo schválení projektů
z výzvy č. 2 IROP – Hasiči, kdy byly doporučeny k financování projekty města Nechanice, obce Mžany a obce Lhota
pod Libčany.
V dubnu Programový výbor schválil projekty z výzvy č. 3
IROP – Vzdělávání. K financování byly doporučeny projekty
obce Stěžery, obce Mžany, obce Dubenec, obce Kratonohy
a obce Stěžery. Všude tam budou mít nové učebny. Na dubnovém zasedání bylo také nutné rozhodnout, zda rozšíříme naši
strategii o nový programový rámec s názvem Životní prostředí. Programový výbor rozhodl na základě databáze projektů,
že bude strategie rozšířena, a to o dvě další výzvy s alokací
cca 10 milionů korun.
Květnové zasedání Programového výboru opět schvalovalo.
Tentokrát to byly projekty z Programu rozvoje venkova.
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Čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního
programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu zaměstnanost
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
FICHE
1 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

Alokace

Rozděleno

15 000 000,-

11 539 393,61

2 Hasiči

5 500 000,-

5 500 000,-

3 Sociální integrace

9 000 000,-

–

4 Sociální podnikání

2 000 000,-

–}

5 Vzdělávání

11 000 000,-

10 483 781,92

CELKEM IROP

42 500 000,-

27 523 175,53

Rozděleno do 2018 v %

33,7 %

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
FICHE

Alokace

Rozděleno

6 000 000,-

4 461 791,-

700 000,-

–

10 Nezemědělské podnikání

9 000 000,-

2 743 255,-

11 Rekreační funkce lesa

1 500 000,-

1 481 690,-

12 Pozemkové úpravy

5 000 000,-

–

13 Spolupráce

1 060 000,-

–

23 260 000,-

14 573 264,-

8 Zemědělci
9 Produkty

CELKEM PRV
Rozděleno do 2018 v %

36,81 %

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
FICHE

Alokace

6 Komunita

5 000 000,-

3 495 375,00

7 Zaměstnanost

5 810 000,-

–

CELKEM OPZ

Rozděleno

10 810 000,-

Rozděleno do 2018 v %

32,3 %
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Šablony I a II
V současné době školy na území hradeckého venkova plně realizují své navolené projekty v rámci výzvy ,,Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Některé ze škol a školek se již chystají
do závěrečné etapy, tedy k zakončení projektu.
Díky pozitivní zkušenosti z první výzvy se již 8 vzdělávacích zařízení hradeckého venkova zapojilo do navazujícího projektu ,,Šablony
pro školy II“. Ty jsou nově otevřeny také školním družinám, školním
klubům, ZUŠ a SVČ. Aktuálně je zapojeno 8 mateřských škol a 5 základních škol, které společně žádají o 5 140 000 Kč, přičemž většina
z nich se do prvního projektu nezapojila. 13 zmíněných zařízení si
vybralo celkem 79 šablon, z čehož je 15 určeno školním družinám.
Mateřské školy nejčastěji volí šablony Projektový den ve škole,
Školní asistent a Vzdělávání pedagogických pracovníků.Základní
školy si prozatím nejvíce volily různé varianty šablon Klub pro žáky
a Vzdělávání pedagogických pracovníků. Klub pro účastníky, Projektový den mimo školu a Vzdělávání pedagogických pracovníků
jsou nejvíce vybíranými šablonami školních družin.

Díky zapojení se do výzvy přišlo školám na území hradeckého venkova celkem 11 milionů korun, které jsou využívány pro zkvalitnění
výuky dětí, informovanost rodičů a materiální vybavení, např. fotoaparáty, tablety, interaktivní tabule, dotykové televize, taneční
podložky, deskové hry, knihy, relaxační pomůcky, sportovní nářadí
i náčiní, nábytek, stoly atd.
Až do 28. června 2019 je možné podat žádost o zapojení se do výzvy ,,Šablony II – zjednodušené projekty z Operačního programu
Výzkum, vývoj, vzdělání“. Pro vzdělávací organizace celé České republiky je připraveno 5 420 milionů korun. Do projektu se nově
mohou zapojit školní družiny a kluby, základní umělecké školy
i střediska volného času. Nové Šablony II nabízí např. projektové
dny v družině, chůvu do MŠ, kariérového poradce pro základní školy, zřízení klubů a doučování pro žáky. Tři školy z našeho území již
své žádosti o podporu podaly. Další školy a školky žádost připravují. Školy zapojené do projektu Šablony I musí s žádostí ovšem počkat až do jeho ukončení. Největší zájem je v tuto chvíli o šablonu
,,ICT ve vzdělávání“ a šablonu ,,Školní asistent“.

Mgr. Magdalena Hojná

Reakce a zhodnocení projektu Šablony pro školy I:
,,Přínos projektu školní asistent: hned z počátku školního roku bylo
velmi znát, že při adaptaci nově příchozích malých dětí přibyla „další laskavá náruč“. Adaptace nově příchozích dětí tak mohla probíhat
mnohem klidněji, citlivěji, ohleduplněji ke všem dětem (k těm, které
problémy mají i k těm, které problémy nemají) a celkově tedy lépe.
S tím souvisí mnohem větší prostor pro pedagogy pro realizaci individuální práce s jednotlivými dětmi, kterým se tak mohou individuálně
věnovat průměrně delší dobu. Naše aktivní mateřská škola pořádá
velké množství akcí a projektů školních i mimo školu - přítomnost asistenta umožnila dělat tyto aktivity ve větším rozsahu, náročněji a častěji. Obrovským přínosem školního asistenta pro všechny účastníky
vzdělávání v předškolním zařízení je zvýšení bezpečnosti dětí a zkvalitnění péče o ně - asistent pomáhá v neočekávaných a nestandardních situacích a přispívá k jejich rychlému řešení. Stav bez asistenta,
kdy je s třídou předškolních dětí pouze jedna učitelka, je v současnosti
naprosto nevyhovující a nadále nepřijatelný. Přítomnost další dospělé osoby po celou dobu provozu považujeme za nutné zajistit v dalším plánování koncepce předškolního vzdělávání jako samozřejmost
a nikoli jako „evropský projekt“. Změnu, kterou lze pocítit přítomností
asistenta ve třídě je obrovská - je to úleva pro dosud nepřiměřenou
odpovědnost učitelky za velký počet dětí a úleva pro malé předškolní
děti, které v danou chvíli potřebují pozornost nebo péči dospělého.“

ZŠ a MŠ Stěžery
zakoupila stroj
na obalování knih
pro Čtenářský klub

Učebna v ZŠ a MŠ
Dukelských bojovníků,
Dubenec

Mgr. Blanka Moravcová, MŠ Třesovice
,,Pro naši školu byly finance ze Šablon I. velkým přínosem. Díky tomuto projektu jsme mohli zakoupit spoustu didaktických pomůcek,
nábytek, hračky i zajímavé hry, fotoaparát, laminovačku, notebooky,
sportovní pomůcky do tělocvičny. Školní asistent byl nápomocen učitelkám MŠ a mohl se individuálně věnovat dětem, které to potřebovaly. Ve škole se věnoval dětem při domácí přípravě, doučování matematiky, českého jazyka i angličtiny. Navštěvoval též hodiny a žákům
pomáhal při školní práci. Věnoval se žákům ve školním klubu. V rámci
Šablon proběhlo též školení učitelek MŠ, aby získaly nové zkušenosti
s prací s dvouletými dětmi. S projektem jsme byli spokojeni a budeme
určitě dále pokračovat v Šablonách II.“
Mgr. Martina Jonešová, ZŠ a MŠ Dukelských bojovníků, Dubenec
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Exkurze pro členy Monitorovacího výboru OPZ
Místní akční skupina Hradecký venkov zajistila exkurzi pro členy monitorovacího výboru Operačního programu
Zaměstnanost na svém území.
Exkurze byla zahájena v pivovaru Lindr Mžany, kde proběhly
prezentace o aktivitách a působení MAS Hradecký venkov.
V prezentaci byly zmíněny realizované projekty a spolupráce

s partnery MAS. V druhé části prezentace byl představen
klíčový projekt MAS „O krok napřed“.

Předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová
informovala členy monitorovacího výboru (dále jen MV) o metodě LEADER a zapojení členů MAS do projektu „O krok napřed“.
Projekt je zaměřen na komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu mladých lidí na odchod z ústavní péče a start

do samostatného života a následné provázení těchto osob
během procesu osamostatnění se v oblasti zaměstnání.
Dále navštívili členové MV obecní úřad, kde starosta obce
Mžany pan Tomáš Valena pohovořil o možnosti využití
půdních prostor pro účely sociálního bydlení.

Exkurze pokračovala do Zemědělské akciové společnosti Mžany. Zde byli členové MV přivítáni ředitelem podniku
Ing. Luďkem Homoláčem, který je pozval na prohlídku

provozu a pohovořil rovněž o možném uplatnění cílové skupiny projektu.
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Operační program Životní prostředí
Rádi bychom Vás informovali, že v květnu byla podána změna naši strategie, která byla rozšířena o další programový
rámec – operační program Životní prostředí.
V kanceláři MAS můžeme připravit dvě výzvy zaměřené
na kvalitu životního prostředí v sídlech. Míra podpory je
60 % celkových způsobilých výdajů. První výzva je připravována pro obce nad 500 obyvatel a je vyhlášena začátkem
listopadu 2018, druhou výzvu pro obce do 500 obyvatel
připravujeme na leden až únor 2019. Důvodem pro vyhlášení dvou výzev je časové omezení ustavené řídicími orgány
na únor 2019.
Kancelář MAS mimo přípravu výzev a schvalování dokumentů řídicími orgány připravuje také školení pro Výběrovou
komisi MAS. Požadavky na Výběrovou komisi jsou náročné.
Je nutná především orientace v platné územně plánovací
dokumentaci nebo plánu komplexních pozemkových úprav,
orientace v péči o dřeviny (zejména výsadba a následná péče,
vhodnost navržených druhů ve vztahu ke stanovišti, optimální velikost výpěstků), orientace ve vybraných tématech standardů péče o přírodu a krajinu AOPK ČR, schopnost efektivní
práce s náklady obvyklých opatření MŽP a orientace v mapové
aplikaci MapoMat.

Ilustrační foto

Program Rozvoj venkova
Z první výzvy Rozvoj venkova byly zrealizovány tři projekty našich žadatelů. Agrodružstvo Lhota pod Libčany dokončilo rekonstrukci skladu produktů rostlinné výbory a vlastních krmiv a steliv a nákup radličkového kypřiče. Žadatel
ZS Kratonohy dokončil rekonstrukci haly Boharyně.

Sklad rostlinné výroby Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Hala v Boharyni ZS Kratonohy

Zkušenosti se získáním dotace z Programu rozvoje venkova
Všechno začalo již před více než rokem. Kontaktovali jsme Místní
akční skupinu Hradecký venkov, která nás odborně vedla dlouhým procesem k získání dotace na náš vysněný CNC dřevoobráběcí stroj, který umí do dílců nábytku udělat dírky pro podpěrky na poličky, zároveň připraví otvory pro kolíky a konfirmáty
a vyfrézuje drážku pro záda u kuchyňské skříňky. Všechny
tyto úkony do dílce udělá na jedno zasunutí dílce do stroje.
Což je fantastické. Dříve se musela nejprve do dílce udělat na
pile dřážka pro záda, potom se na kolíkovačce navrtaly kolíky
a konfirmáty, pak se musely v kolíkovačce vyměnit vrtáky, aby
se mohly vyvrtat otvory pro podpěrky, takže se ušetří 2/3 času.

Proto nabízíme truhlářům i netruhlářům na území MAS
Hradecký venkov možnost vrtání a frézování do Vašich dílců
nábytku.
Kontakt:
p. Gabriel – tel: 775 614 514
AURA truhlářství s.r.o.
Dobřenice 107, 503 25
Provozovna: Dobřenice 218, 503 25
Oliva Gabrielová
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Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137

Dokončené projekty
z Integrovaného regionální operačního programu

2. výzva MAS Hradecký venkov – IROP – Hasiči

1. výzva MAS Hradecký venkov – IROP – Doprava

Žadatel: Město Nechanice.

Žadatel: Obec Sovětice.

Projekt: Modernizace hasičské budovy v Nechanicích.

Projekt: Stezka pro pěší a cyklisty Sovětice.

1. výzva MAS Hradecký venkov – IROP – Doprava
Žadatel: obec Urbanice.
Projekt: Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, Etapa I.

3. výzva MAS Hradecký venkov – IROP – Vzdělávání
Žadatel: obec Hořiněves.
Projekt: HOŘINĚVES ZÁKLADNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP.

www.mashradeckyvenkov.cz

