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Vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává druhé číslo letošního
zpravodaje. Společně jsme zvládli nesnadné
období spojené s Covid 19. Zkusili jsme si
nové možnosti, a to při hodnocení projektů ve
výzvách
v
Integrovaném
regionálním
operačním programu a Programu rozvoje
venkova. Nový způsob schvalování per rollam,
tedy pomocí emailové komunikace se nám
osvědčil a díky tomu jsme byli schopni rychle a
v termínech schválit vybrané projekty a předat
je na řídící orgány k závěrečnému ověření
způsobilosti.

O prázdninách se začneme věnovat přípravám na
nové období 2021+. Prvním úkolem je ověření
Standardů MAS. Zní to velmi složitě, ale ve
skutečnosti se jedná o požadavky, které musí
naše MAS splňovat tak, aby získala Osvědčení
o splnění standardů MAS a my mohli žádat
o podporu na další období. Druhým úkolem je
příprava nové Strategie pro nadcházející období.
Strategie vychází z komunikace s obyvateli,
neziskovými organizacemi, podnikateli
a
v neposlední řadě také s obcemi v regionu.
Společně s Vámi, našimi partnery, budeme také
uzavírat od srpna nové Partnerské smlouvy, které
musí být v souladu se standardizací. Budeme mít
tak příležitost se společně potkat a zpříjemnit si
čas chvilkou u kávy u nás v kanceláři MAS.
Pokud nás chcete navštívit, neváhejte
a
kontaktujte nás. Rádi si s Vámi schůzku
domluvíme.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála
pohodové a klidné letní dny.

Jana Štěpánková
Teď nás už nepřehlédnete! Zaměřili jsme se i na novou grafiku, abyste poznali, kde
všude jsme s Vámi!

mas.hradeckyvenkov@gmail.com

tel: +420 720 988 767

Animace
A jedeme dál ...

V minulém zpravodaji jsme Vám nastínili, jak se
naše školy vypořádaly s obdobím uzavření,
neuplynula dlouhá doba a jsou tu prázdniny a
dveře opět zavřené. Školy však pauzu nemají.
Začalo zpracování žádostí k Šablonám III., které
oproti minulým výzvám procházejí kontrolou
a
schvalováním o mnoho rychleji.
MŠ Roudnice - Projektový den ze Šablon II.

Stále
oblíbenou
šablonou
zůstavává Projektový den ve
škole... podívejte se sami jaké
krásné věci se z nich dají
realizovat.

Na konci školního roku pořádala
základní
a
mateřská
škola
Praskačka pasování prvňáčků.
Krásná akce pro děti. A od září
již s plnými aktovkami.

ZŠ a MŠ Praskačka - pasování předškoláčků

MŠ Roudnice - Projektový den ze Šablon II.

ZŠ a MŠ Praskačka - pasování předškoláčků

3..2..1 START
Realizuje se na plné otáčky!
V rámci roku 2020 byly vyhlášeny poslední výzvy a
odstartovaly práce na nových projektech. Na fotkách
můžete vidět začátek rekonstrukce budovy základní
školy ve Lhotě pod Libčany (výzvu i projekty jsme
Vám představili v minulém čísle zpravodaje).
Období v číslech ...
V současném programovém období jsme pro naše
území získali téměř 80 mil. Kč, které byly průběžně
rozděleny na projekty žadatelů v operačních
programech:
Zaměstnanost,
Životní
prostředí,
Integrovaný regionální operační program a Program
rozvoje venkova.
Celkem jsme vyhlásili 21 výzev v nichž bylo možné
podat žádost o dotaci.
Rekonstrukce budovy ZŠ Lhota pod Libčany za účelem zajištění
bezbariérovosti.

mas.hradeckyvenkov@gmail.com

tel: +420 720 988 767

Komunitní sociální práce
Sociální pracovnice z projektu Komunitní sociální
práce na venkově od letošního března oslovují
zástupce obcí mikroregionů Nechanicko a Urbanická
brázda. Zjišťují od nich, jak se jim v obci žije, jaké
každodenní radosti a starosti řeší, a to nejen v
období pandemie a nejen v sociální oblasti. K
poslednímu červnu mají zmapováno dění ve 26
obcích z celkových 32. Společně s kolegyní Denisou
Jenčovskou z Komunitního centra v Hněvčevsi se
22. června vydaly navštívit Komunitní centrum MAS
Frýdlantsko. Cílem setkání bylo poznat, jakým
způsobem se pracuje v jiném regionu, navázat
V sobotu 11. července jste celý tým mohli potkat
spolupráci s kolegyněmi ze severních Čech a předat
na akci Včelaření v Polizech. Program probíhal v
si zkušenosti a inspiraci do budoucna.
krásném domečku s ukázkovými pozorovacími úly.
Tento enviromentální areál slouží široké laické i
odborné veřejnosti, která by se ráda dozvěděla
více o včelařské problematice. Ten, kdo akci s
naším týmem nestihl, nezoufejte! Sledujte webové
stránky a účastněte se dalších akcí!

Celý tým našich děvčat, které stojí za aktivitami KSP.

MAP II

Místní akční plán vzdělávání

Ani o prázdninách vzdělávání nekončí...
Budeme se věnovat tématu finanční gramotnosti, čtení s
porozuměním v angličtině a jak se zbavit strachu z
cizích jazyků.
Od začátku července jsme navázali spolupráci s
Divadlem Lůza, kde si vypravěč a herec Jan Nevečeřal
připravil přímo pro MAP storytelling v knihovnách. Tato
aktivita využívá prvky vyprávění, divadla, písniček a
hlavně aktivní interakce dětí, které si v konečné části
společně domýšlejí a dohrávají konce příběhů.
V neposlední řadě se s MAPem můžete vydat směr
Krkonošskému dobrodružství.
Seznamte se! Celý tým projektu MAP II.

mas.hradeckyvenkov@gmail.com

tel: +420 720 988 767

Realizované projekty
MASka na cestách

Kdo nás sledujete na facebooku víte, že jsme
si řekli, že je na čase to naše 7 leté období
taky trochu ukázat Vám. S naším fotografem
jsme se vydali po cestách krás Venkova.
V každém vydání zpravodaje se Vám
budeme snažit představit všechny projekty
zrealizované díky naší strategii.
Druhé vydání patří našim Hasičům.
Obec Lhota pod Libčany - Stavební úpravy hasičské zbrojnice Lhota pod Libčany

Město Nechanice - Modernizace hasičské budovy v Nechanicích

Všechny projekty vznikly přes MAS v
programu IROP. Byly podpořeny stavební
práce na budovách a nákup nové techniky .
Tak co říkáte? Má to smysl, viďte.

Obec Mžany - Zázemí pro hasiče

REGIONY SOBĚ
... a co si pod tímto heslem představit?

REGIONY SOBĚ

Webový portál www.regionysobě.cz mapuje a propojuje
místní producenty s (nejen) místními konzumenty. Krizová
situace nás naučila, že je rozumné spoléhat v některých
oblastech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region.
Navštivte stránky Regiony sobě a najděte si svého
podnikatele.

mas.hradeckyvenkov@gmail.com
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