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ZPRAVODAJ
PROJEKTY

MAS Hradecký venkov
naplňuje svoji strategii
zajímavými projekty
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny Hradecký venkov platná od 28. 11. 2016 a je zaměřena na čtyři
programové rámce.
PROPAGACE

Za podpory Programu rozvoje
venkova byla vydána publikace,
která prezentuje praxi místních
akčních skupin Královéhradeckého
kraje.
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Programový rámec Integrovaný regionální operační
program
Integrovaný regionální operační program (IROP) je řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR. Je to široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v
různých částech České republiky. Finanční alokace IROP činí 42,5 mil. Kč.

FICHE 1 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava
Opatření se zaměřuje na rekonstrukci a výstavbu chodníků,
stezek, cyklostezek a realizace bezpečnostních dopravních
prvků. Bylo podpořeno sedm projektů. Celková finanční
alokace činila
15 mil. Kč a je vyčerpána.

FICHE 2 Hasiči
Opatření se zaměřuje především na to, aby na
venkově byli lidé připraveni na mimořádné
události. Opatření s názvem Hasiči podporuje
spolupráci
všech
složek
integrovaného
záchranného systému. Z této fiche se
zrealizovaly
tři
projekty,
v
nichž
se
modernizovalo a budovalo zázemí pro tři místní
sbory dobrovolných hasičů. Celková finanční
alokace činila 5,5 mil. Kč a je již vyčerpaná.

Chodník v obci Urbanice

Hasičská zbrojnice ve městě Nechanice

Chodník v obci Libčany

Hasičská zbrojnice v obci Lhota FO
pod Libčany

Cyklostezka v obci Sovětice
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FICHE 3 Sociální integrace
Opatření podporuje sociální služby na venkově, při
čemž klade důraz na aspekty venkovského života. V
rámci tohoto opatření měl být podporován nákup,
výstavba či rekonstrukce objektů pro vybudování
sociálních
bytů.
Po
změně
podmínek
jej
neshledáváme výhodným pro naše žadatele, a tak ho
od roku 2019 nebudeme podporovat. Celková finanční
alokace činila 9 mil. Kč a nyní se přesunula do Fiche 5
Vzdělávání.

FICHE 4 Sociální podnikání
Opatření je zaměřeno na vznik nových sociálních
podniků, které zaměstnají osoby sociálně vyloučené
nebo ohrožené sociálním vyloučením a také osoby se
zdravotním postižením. V tomto opatření nebyl
podpořen žádný projekt. Celková finanční alokace 2
mil.
Kč
se
přesouvá
do
Fiche 5 Vzdělávání.
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Odborná učebna v obci Hořiněves

Venkovní učebna v obci Stěžery

FICHE 5 Vzdělávání

Opatření má udržet kvalitní mateřské a základní
vzdělávání na venkově. K podporovaným aktivitám
patří modernizace a optimalizace sítě místních škol,
stejně tak jejich vzájemná spolupráce a rozvoj
mimoškolních aktivit. Celková finanční alokace činí 11
mil. Kč.

Venkovní učebna v obci Dohalice
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Programový rámec Operační program Zaměstnanost
Specifickým cílem programu je zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních
služeb a služeb pro rodiny a děti. Stejně tak služeb, které podporují sociální
začleňování. Operační program Zaměstnanost si také klade za cíl zapojení místních
aktérů, kteří pomohou s řešením problému nezaměstnanosti a sociálního
začleňování na venkově. Celková finanční alokace je 10 800 010 Kč.

FICHE 6 Komunita
Opatření podporuje poskytování sociálních služeb s cílem
sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení u
osob, jimž hrozí. Dále podporuje sociální centra a sociální
komunitní práce, které působí preventivě před sociálním
vyloučením. Do podporovaných aktivit patří také činnosti se
společensky prospěšným charakterem, které mají příznivý
dopad na osoby, jimž hrozí sociální vyloučení. Z tohoto
opatření byly podpořeny dva projekty. V současné době je
na Fiche 6 Komunita vyhlášena výzva.

O krok napřed – seminář finanční gramotnost

FICHE 7 Zaměstnanost
Opatření
podporuje
vznik
a
rozvoj
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání, které prospívají společnosti a
životnímu prostředí. V tomto opatření nebyl
podpořen žádný projekt a celková finanční
alokace se přesunula do Fiche 6 Komunita.
O krok napřed – příprava na samostatné bydlení
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Programový rámec Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova (PRV) podporuje financování zemědělství v České
republice. Hlavním cílem tohoto programu je zachování, obnovení a zlepšení
českého zemědělství. Těchto cílů chce dosáhnout především investicemi do
konkurenceschopnosti, inovace zemědělských podniků a podporou vstupu mladých
lidí do zemědělství. Celková finanční alokace pro tento programový rámec činí 23,26
mil. Kč.

FICHE 8 Zemědělci
Opatření se zaměřuje na investice v živočišné a rostlinné
výrobě. Fiche umožňuje pořízení strojů a technologií
pro zemědělskou činnost. Celková finanční alokace je
6 mil. Kč. O Fiche 8 Zemědělci je největší zájem, proto se
sem plánují finanční přesuny.

Skladovací hala ZS Kratonohy v obci Libčany

Modernizace v ZAS Mžany a.s.

Dílna pro opravy a údržbu zemědělské techniky ve statku Kydlinov

Radličkový kypřič Agrodružstvo Lhota pod Libčany
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FICHE 9 Produkty

FICHE 11 Rekreační funkce lesa

Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity a zvýšení
konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti
zpracování zemědělských produktů. Podporuje investice do
zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských
produktů a uvedením výrobků na trh. Celková finanční
alokace je 0,7 mil. Kč. V současné době je vyhlášena
výzva.

Fiche se zaměřuje na investice vedoucí ke
zvyšování rekreačních a společenských funkcí
lesa.
Podporu získají projekty, které se
zabývají např. značením, výstavbou a
rekonstrukcí stezek pro turisty, značením
významných přírodních prvků, výstavbou
herních a naučných prvků či fitness prvků. Z
opatření mohou být podpořeny také aktivity,
které vedou k usměrňování návštěvnosti území,
např. zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závor apod.
Realizovat lze také opatření k údržbě lesního
prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků)
a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků
lesa jako jsou mostky, lávky, zábradlí. Celková
finanční alokace je 1,5 mil Kč. Z fiche byly
podpořeny dva projekty, které se v současné
době realizují na území obcí Stračov
a Hvozdnice.

FICHE 10 Nezemědělské aktivity
Opatření podporuje založení nebo rozvoj nezemědělských
činností. Vytváří nová pracovní místa a posiluje
ekonomický potenciál ve venkovských oblastech. Fiche
podporuje drobné podnikání na venkově a rozvoj místních
firem. Celková finanční alokace je 10 mil. Kč.

FICHE 12 Pozemkové úpravy

Obráběcí centrum AURA truhlářství s.r.o.

Fiche podporuje realizaci plánů společných
zařízení,
což
jsou
opatření
zajišťující
zpřístupnění především zemědělských a
lesních pozemků. Dále pak opatření k ochraně
životního prostředí a zachování krajinného
rázu, zvýšení ekologické stability krajiny,
protierozní a protipovodňová opatření pro
ochranu půdního fondu a vodohospodářská
opatření. Realizace společných zařízení musí
být v souladu se schválenými návrhy
pozemkových úprav. Celková finanční alokace
je 5 mil. Kč. V této fichi byl podpořen jediný
projekt, jedná se o ozelenění obce Praskačka a
vytvoření přírodní bariéry od budoucí dálnice
D1. Projekt se v současné době realizuje.

FICHE 13 Spolupráce MAS

Vybavení krejčovské dílny

V rámci projektu spolupracují subjekty na
řešení společných problémů a potřeb daného
území nebo rozvinutí potenciálu území.
Podporuje
se jak spolupráce v rámci státu, tak i se
zahraničními partnery. Spoluprací se rozumí
konkrétní společná aktivita s jasným cílem,
který by však realizací jednotlivých MAS
nemohl vzniknout. Téma projektu se zaměřuje
na oblast, která je významná pro všechny
spolupracující subjekty. Výzvu plánujeme
vyhlásit v roce 2020.
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PROJEKT NA VENKOVĚ ZDRAVĚ JÍME

Tržnice venkova
Na stránkách www.tržnicevenkova.cz můžete najít nově kuchařku Hradeckého
venkova, kterou si můžete stáhnout. Stránky jsou pravidelně doplňovány o nové
regionální producenty a recepty. Sledujte stránky a nechejte se inspirovat, jak můžete
jíst lépe a podporovat tím místní produkty z našeho regionu.

Tržnice venkova

Ukázka z nabídky

