ZPRAVODAJ
ZPRÁVY O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HRADECKÝ VENKOV

číslo: 1-2017

Spolupráce, která přináši plody...

Zasedání Pléna
MAS Hradecký venkov
Dne 9. 2. 2017 se konalo letošní první zasedání Pléna MAS Hradecký venkov. Zasedání tradičně zahájila předsedkyně
Programového výboru Jana Kuthanová, a to bohužel smutnou zprávou pro všechny. Začátkem roku nás navždy
opustila naše kolegyně a kamarádka Ing. Mirka Součková, starostka obce Praskačky. V MAS Hradecký venkov pracovala v Programovém výboru a byla také členkou správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov.
Jak paní Kuthanová řekla, smutné zprávy střídají ty radostné
a vyzvala členy MAS k přípitku na úspěšné schválení Strategie
MAS. Tento velký úspěch pro nás znamená, že jsme již mohli
vyhlásit první výzvu na podporu projektů našich žadatelů.
Byli jsme potěšeni, že tuto radostnou událost s námi
mohla sdílet i Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně
pro místní rozvoj, která se zasedání Pléna účastnila. Paní
Dostálová reagovala na příspěvky členů, odpovídala na dotazy a informovala o stavu a vývoji dotační politiky. Obzvláště
upozornila na náročnost žádostí a časté chyby, kterých by se
měli žadatelé vyvarovat.
Plénum se konalo v obci Sovětice, a tak slovo dostal také starosta obce, pan Aleš Krátký, který svoji obec nejen představil,
ale pochlubil se rovněž mnohými úspěchy. V roce 2014 získala obec ocenění v soutěži Vesnice roku. V letošním roce obec
získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na „Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH
Sovětice“, dále mají požádáno o přístavbu hasičské zbrojnice
v obci Sovětice také z Integrovaného regionálního operačního programu.
Důležitým úkolem Pléna bylo zvolit Výběrovou komisi, která se dle povinných standardů volí každý rok. Nově zvolená
Výběrová komise má nyní 14 členů.
• RNDr. František Bárta – fyzická osoba
• Obec Libčany – zastoupená starostkou Mgr. Jaroslavou Slavíkovou
• Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech – zastoupené Zuzanou Chalupovou
• Obec Třesovice – zastoupená starostou Mgr. Pavlem Mrkvičkou
• Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Hradec Králové – zastoupené
Mgr. Hanou Pekárkovou
• Obec Mokrovousy – zastoupená starostkou Janou Pečenkovou
• Myslivecký spolek Lověna Nechanice – zastoupený MUDr. Františkem Hoškem
• Prof. RNDr. Aleš Macela, DrSc. – fyzická osoba
• Berda, z.s. zastoupený Ing. Petrou Škopovou
• Obec Sovětice, zastoupená starostou Alešem Krátkým
• Bc. Helena Kuthanová – fyzická osoba
• Obec Stěžery, zastoupená Ing. Dagmar Smetiprachová
• Obec Lochenice, zastoupená Mgr. Jitka Kulhánková
• Oblastní charita Hradec Králové, zastoupená Mgr. Václavem Hrčkem

Dále byli zvolení 3 noví členové Programového výboru.
• Obec Dubenec, zastoupená starostou Jaroslavem Huňatem
• Obec Vilantice, zastoupená starostkou Dagmar Jarošovou
• Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s., zastoupená Andreou Turkovou

A přivítali jsme 3 nové členy do Pléna MAS.
• Obec Osice, zastoupená starostou Stanislavem Bydžovským
• Obec Litič, zastoupená místostarostkou Lenkou Mužíkovou
• Bc. Helenu Kuthanovou

Paní Jana Kuthanová informovala členy Pléna o všech
důležitých jednáních, která se od schválení strategie konala,
a závěrem svého vystoupení představila výroční zprávu MAS
za rok 2016, jež byla Plénem přijata. Poté předala slovo předsedovi Kontrolní komise Luďkovi Homoláčovi, Ph.D., který
informoval přítomné o průběhu zasedání Výběrové komise,
jíž se spolu s členem komise Ing. Zdeňkem Stránským účastnili. Úplný závěr jednání se nesl v duchu přátelské diskuse,
došlo také ke vzájemné výměně informací a k plánování další
činnosti MAS.
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Činnost Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR
Královéhradeckého kraje
V pondělí 23. 1. 2017 se v Libčanech sešli zástupci MAS na svém již 62. jednání Valné hromady Krajského sdružení
NS MAS ČR Královéhradeckého kraje. Hlavním bodem programu byla diskuse k návrhu nových stanov a k volbám
do orgánů Národní sítě MAS a příprava voleb do Krajského sdružení MAS.
Dále členové navrhli plán činnosti na rok 2017. V letošním
roce se MAS jako každoročně účastní programu propagačních akcí pro veřejnost, jimiž jsou Země živitelka v Českých
Budějovicích, Královéhradecké Dožínky a nově také na Zemědělském dnu v Sověticích. Pro členy bude organizováno školení na téma výběrová řízení a seminář pro účetní MAS. Bude
dokončena publikace k regionálním produktům doplněná

o tradiční recepty. Zástupci KS MAS budou zastupovat
a hájit zájmy MAS a českého venkova v řadě organizací jako
je NS MAS ČR, Regionální stálá konference a její pracovní skupiny, Národní stálá konference, Pracovní skupiny ITI,
Platforma MAP apod.

Setkání zástupců základních a mateřských škol
z území Hradeckého venkova
Místní akční skupina Hradecký venkov v rámci své animační činnosti poskytuje zdarma poradenskou činnost pro
základní a mateřské školy. Začátkem letošního roku se v Nechanicích a ve Smiřicích uskutečnila celkem čtyři setkání
zástupců základních a mateřských škol.
Se zástupci škol byla podrobně diskutována problematika
podávání žádostí do výzvy na tzv. šablony. Posledním termínem pro jejich podání je 30. 6. 2017. Některé školy již aktivity ze šablon realizují, proto byly na setkání seznámeny
s vyhotovováním monitorovacích zpráv, dokladů o naplnění
jednotlivých aktivit a s podmínkami účtování.

kem druhého pololetí 2017. Školám byla také připomenuta nezbytná podmínka pro podání žádosti o dotaci a to
je zařazení jejich investičního projektového záměru do
Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání
na území ORP Hradec Králové.
Šablony i své investiční projekty mohou zástupci základních a mateřských škol konzultovat zdarma v kanceláři MAS.
Sídlo kanceláře: Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice,
e-mail: kancelar.mas@seznam.cz, Bc. Iva Horníková,
mobil: 602 637 137.

MAS Hradecký venkov má ve své schválené strategii jednu
fichi určenou pro základní školy, a tak byly školy podrobně
seznámeny s podmínkami, za jakých je možné připravovat
a podat žádost o dotaci. Pravděpodobný termín pro vyhlášení výzvy určené základním školám se předpokládá začát-
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Zasedání Programového výboru
MAS Hradecký venkov
Zasedání Programového výboru se uskutečnilo dne
9. 2. 2017, tentokrát v obci Sovětice.
Programový výbor se sešel především ke schválení Výzvy č. 1
Programu rozvoje venkova a ke schválení výběrových kritérií navržených Výběrovou komisí. Mezi dalšími body jednání
bylo schválení vnitřních předpisů MAS a obecným informacím o stavu realizace strategie. Milou povinností Programového výboru bylo přijetí nových členů, do MAS přistoupila
obec Litíč, zastoupená místostarostkou Lenkou Mužíkovou
a a Bc. Helenou Kuthanovou jako fyzickou osobou.

Školení žadatelů Výzvy č. 1 OPZ
Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlásila první výzvu z Operačního programu zaměstnanost na rozvoj sociálních služeb a komunitních center na svém území. Poté, co byl dne 19. ledna 2017 na webových stránkách uveřejněny
text výzvy a všechny příslušné přílohy, následovalo školení žadatelů.
Na úvod žadatelé dostali základní informace o vyhlášené
výzvě. Pro sociální služby a komunitní centra bylo alokováno
5 500 000,- Kč. Své projekty mohli žadatelé podávat do
9. března do 12 hodin, kdy byl termín ukončení příjmu
projektových žádostí.

je sociální začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
Žadatelé mohli případně žadatelé kombinovat podporu
s dalšími programy sociálního začleňovaní nad rámec/mimo
režim zákona č. 108/2006 Sb.,
Mezi cílové skupiny patřili sociálně vyloučené osoby, osoby
se zdravotním postižením, osoby pečující o malé děti, osoby
pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé, pracovníci
v sociálních službách atd.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu
mohla činit 400 000,- Kč a maximální 2 000 000,- Kč. Podporu mohli žadatelé získat na vybrané sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění
a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených. Mohlo se jednat o odlehčovací službu, sociálně terapeutické dílny, ranou péči, odborné sociální poradenství atd. Podpora mohla rovněž směřovat
na komunitní sociální práci do komunitních center, jejichž cílem

Žadatelé se na školení seznámili se systémem MS2014+,
do kterého následně vyplňovali své projekty, dále dostali
informace, jaké přílohy jsou za potřebí pro podání projektů. V současné době probíhá vyhodnocení projektů a jejich
seznam bude zveřejněn na webových stránkách MAS.
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Nová volba vedení Národní sítě Místních akčních skupin
Místní akční skupina Hradecký venkov se dostala do vedení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky.
Místních akční skupiny se snaží především podporovat rozvoj venkovského prostředí. Zajišťují spolupráci s venkovskými
partnery, což následně přispívá ke zkvalitnění života na venkově. Nástrojem pro toto úsilí je i proces získávání a následného
rozdělování dotačních příspěvků. Více informací můžete nalézt
na stránkách www.nsmascr.cz.

Na valné hromadě dne 16. března 2017 se do Hranic na Moravě
sjeli zástupci Místních akčních skupin, aby zvolili nové vedení
organizace. Předsedkyně Programového výboru paní Jana
Kuthanová z MAS Hradecký venkov byla při této příležitosti
zvolena na pozici místopředsedkyně Národní sítě MAS ČR.

Zdroje fotografii: NS MAS ČR

LeaderFEST 2017
Místní akční skupina Hradecký venkov se spolu s dalšími MAS účastnila programu LeaderFEST 2017 aneb „Venkov
tradičně i nově“, který se konal ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2017 v Hlinsku v Čechách.
konkrétní odpovědi na otázky ohledně rozpočtů našich
žadatelů v rámci výzvy PRV. Řešili jsme rovněž náš připravovaný projekt spolupráce a informace k další výzvě OPZ,
který vzniká díky dosud nevyčerpaným prostředkům z
1. výzvy na OPZ. Akci navštívil také ministr zemědělství
Ing. Marian Jurečka, který nastínil budoucnost Místních
akčních skupin po Programovacím období 2014 - 2020.

Pro naši práci byly důležité především semináře: Zkušenosti s prvními výzvami MAS z PRV 2014 - 2020, Projekty spolupráce MAS v PRV 2014-2020, Zkušenosti s prvními
výzvami MAS z Integrovaného regionálního operačního
programu a Zkušenosti s prvními výzvami MAS z Operačního programu zaměstnanost. Po seminářích jsme se vždy
účastnili diskuze s pracovníky řídicích orgánů a zjišťovali
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Zemědělský den 2017
Dne 5. května se uskutečnil již 8. ročník Zemědělského dne v Zemědělské akciové společnosti Mžany ve středisku
v Sověticích. Již tradičně se MAS Hradecký venkov podílela na organizaci této akce, na které připravila dětský
program zaměřený na „Obživu obyvatel v dávných dobách“ a zároveň měla připravený propagační stánek
s ochutnávkami od místních producentů.
Doprovodný program navštívily zejména děti z mateřských
a z prvního stupně základních škol. Prostřednictvím dětského programu se děti seznámily s nástroji a předměty pravěkých lidí a s činnostmi týkajícími se zpracování potravin, kupříkladu s polními pracemi či s mletím obilí. Návštěvníci také
poznali jednotlivé druhy půd a zjistili, k čemu se využívají.
Dále si mohli vyzkoušet střelbu z luku a měli možnost vyrobit
si zvířátka z keramické hlíny. Program měl v dětech vzbudit
zájem o prehistorii a historii, k čemuž skutečně došlo. Nejmenší

návštěvníci si s nadšením všechny stanoviště vyzkoušeli
a neopomněli výklad doplnit o všetečné otázky.
V propagačním stánku Celostátní sítě pro venkov a Místní
akční skupiny mohli návštěvníci Zemědělského dne ochutnat například dubenecký mošt nebo perníky Dubea, uzeniny z Řeznictví a uzenářství u Brožů, ale i produkty z podniku Niva, s. r. o. V neposlední řadě se v tomto stánku měli
možnost seznámit s činností Místní akční skupiny Hradecký
venkov a s jejími dosavadními úspěšnými projekty.

Konference MAS Hradecký venkov v Hořiněvsi
U příležitosti 10. výročí založení obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov se uskutečnila konference
v Hořiněvsi. Setkali se zde nejen partneři MAS Hradecký venkov, ale i starostové obcí, na jejichž území MAS působí.
Předsedkyně programového výboru paní Jana Kuthanová
zhodnotila uplynulé období a poděkovala zakládajícím, ale
i současným členům za jejich práci pro náš region. Manažerka MAS Iva Horníková se již zaměřila na informace k současnému dění v Místní akční skupině, k ukončeným a k vy-

hlašovaným výzvám. Také naší kanceláři se dostalo milého
květinového poděkování od jednoho ze zakládajících členů
mikroregionu Nechanicko. Následovala výměna poznatků
mezi účastníky setkání a posezení nad ochutnávkou regionálních produktů.
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Podpořené projekty z 1. výzvy OPZ
Výběrová komise MAS Hradecký venkov doporučila k podpoře dva podané projekty. Programový výbor je na svém
zasedání schválil a v současné době jsou projekty ve fázi závěrečného ověření způsobilosti na MPSV.
Žadatel: Obecný zájem, z.s.

Žadatel: Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s.

Název projektu: Odlehčovací služby pro pečující rodiny
ve městě Smiřice

Název projektu: Poskytování odlehčovací služby
pro osoby se zdravotním postižením
v regionu Hradecký venkov

Projekt řeší poskytování odlehčovacích služeb pro osoby se
zdravotním postižením v rozsahu: pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc a podpora při podávání
jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při
prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při úkonech osobní hygieny,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány
veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, pomoc
při uplatňování práv, aktivizační činnosti, nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Odlehčovací služba řeší problém péče o osobu se zdravotním
postižením tak, aby se mu zlepšila kvalita života, aby si pečující
osoba mohla od náročné péče odpočinout.

Projekt ve své realizaci zajistí kvalitativní změnu života osob se
zdravotním postižením na základě pomoci a podpory při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, při podávání jídla a pití, při
oblékání, přesunu po domácnosti a samostatném pohybu ve
vnitřním i vnějším prostoru, při osobní hygieně, při společenském uplatnění a při dalších činnostech běžného života. Projekt
zajistí pečujícím osobám nezbytný čas na odpočinek v náročné
nepřetržité péči o blízké osoby a zajistí tak co možná nejdelší
setrvání závislé osoby v přirozeném prostředí svého domova.
Potřebnost projektu je doložena v příloze vyjádřením starostů
dotčených obcí v mikroregionu a klienty, kteří mají o službu zájem a v případě realizace budou službu využívat nebo doporučovat ve svém okolí. Nepřetržitá péče o osobu se zdravotním
postižením je velmi náročná a vyžaduje mnoho psychické i fyzické síly. Závislá osoba potřebuje nepřetržitou pomoc a podporu se zvládáním běžných úkonů jako je hygiena, stravování,
společenské uplatnění, rozvoj dovedností a další. Poptávka po
odlehčovacích službách v Královéhradeckém kraji má dlouhodobě vzrůstající tendenci a její pokrytí je nedostačující. Starostové spádových měst a obcí se na nás obracejí s konkrétními
případy, kdy je nutné poskytnout odlehčovací službu jejich
občanům okamžitě, protože hrozí fyzický či psychický kolaps
pečující osoby. Dosavadní kapacita našich služeb pokrývá tento požadavek pouze částečně. Proto předkládáme projekt pro
rozšíření personální kapacity pro poskytování odlehčovacích
služeb v daném regionu.

www.mashradeckyvenkov.cz

