
1

k ancelar.mas@seznam.czZpravodaj  2-2015

ZPRAVODAJ
Spolupráce, která přináši plody...Spolupráce, která přináši plody...číslo: 2-2015

w w w.mashradeck y venkov.cz

3. ZASEDÁNÍ PLÉNA MAS HRADECKÝ VENKOV
17. září 2015 se v prostorách Pivovaru Mžany konalo 3. zasedání Pléna Místní akčí skupiny Hradecký venkov, které zahájila a vedla 
předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová, zastupující Obec Hořiněves.

Prvním bodem jednání bylo přijetí nových členů Místní akční 
skupiny. O členství se ucházely následující subjekty:
•  Obec Hněvčeves 

– zastoupená paní starostkou Renatou Hladíkovou 
•  Obec Vilantice

– zastoupená paní starostkou Dagmar Jarošovou
•  Obec Lochenice

– zastoupená paní starostkou Mgr. Jitkou Kulhánkovou
•  Mikroregion Hustířanka

– zastoupený panem Josefem Karlem 
•  Prof. RNDr. Aleš Macela, Dr.Cs. 

Nové členy přijalo Plénum MAS od 1.1.2016. 

Na programu jednání byla také nová Strategie komunitně vede-
ného místního rozvoje pro území místní akční skupiny Hradecký 
venkov pro období 2014-2020. Dokument byl všem členům Plé-
na předem rozeslán v elektronické podobě. Vedoucí manažerka 
CLLD Iva Horníková konstatovala, že kancelář MAS neobdržela 
žádnou připomínku. Přítomní na jednání Pléna diskutovali nad 
obsahovou náplní jednotlivých � chí a � nančními alokacemi pro 
jednotlivé operační programy. Partnerům byl představen klíčo-
vý projekt MAS z OP Zaměstnanost a diskutovaly se možné typy 
projektů � nancovatelné právě z OP Zaměstnanost, a to ve vaz-
bě na sociálně vyloučené lokality. Na základě výsledků těchto 
diskusí připraví Programový výbor MAS Hradecký venkov  plán 
vyhlašovaných výzev a � nanční plán na celé programové období 
2014-2020. Schválené � che jsou v závěru zpravodaje.
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8. 6. 2015 se v Choceradech uskutečnil seminář k projektům spolupráce přijatých 
v rámci 22. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

Realizace projektů spolupráce  

V rámci semináře bylo místními akčními 
skupinami prezentováno celkem 24 pro-
jektů resp. metodik:

• 4 metodiky na téma 
„Přidaná hodnota spolupráce“

• 11 metodik na téma 
„Evaluace a monitoring MAS“

• 9 metodik na téma 
„Uplatňování principu LEADER“

Místní akční skupiny byly rozděleny do 
několika skupin. U každé skupiny byl pří-
tomen tzv. facilitátor, který vedl diskusi. 
Na závěr byly výsledky shrnuty a prezen-
továny odborníky.

Výsledky projektu jsou zveřejněny na 
stránkách spolupracujících místních akč-
ních skupin a Národní sítě Místních akč-
ních skupin České republiky, z.s.

Zajímá Vás zdravý životní styl? Chce-
te na stůl zaručeně čerstvé potravi-
ny? Nakoupili byste je rádi ve svém 
blízkém okolí přímo od výrobců či 
zpracovatelů? Pak právě Vám mohou 
nabídnout naše internetové stránky 
www.trznice venkova.cz cenné infor-
mace.

Kam pro čerstvé potraviny?

V naší „Nabídce“ naleznete kontakty na 
výrobce a zpracovatele, kteří umožňují 
prodej potravin koncovým spotřebite-
lům, ať už přímo v místě podnikání nebo 
přes vlastní internetový obchod.

 w w w.t r z n i ce ve n k ova . c z

Přestože mlýn neleží na území 
MAS Hradecký venkov, rozhodli 
jsme se ho pro jeho jedinečnost 
zařadit do naší nabídky. Výrobky 
je možné pořídit přes e-shop.

Primátor Pardubic Martin Charvát, primá-
tor Hradce Králové Zdeněk Fink, hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický, 
náměstek hejtmana Královéhradeckého 
kraje Karel Janeček a další velmi důležití 
partneři v území dne 30.6.2015 podepsali 
na hradě Kunětická hora Memorandum o 
spolupráci v území Hradecko-pardubické 
metropolitní oblasti.

Toto Memorandum o vzájemné spoluprá-
ci mezi statutárními městy Hradec Králo-
vé a Pardubice a dalšími partnery ohledně 

zajištění společného koordionovaného 
integrovaného přístupu v území Hradec-
ko-pardubické metropolitní oblasti při 
přípravě, zpracování a naplňování Strate-
gie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
na období 2014-2020, přípravě a realizaci 
společných projektů, dalšího rozvoje úze-
mí a v zájmu efektivního využívání pro-
středků veřejných rozpočtů podepsala 
i paní Jana Kuthanová, jako předsedkyně 
správní rady o.p.s. Hradecký venkov.

Memorandum o spolupráci v území 
Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 

Nabídku jsme rozšířili o tyto výrobce:
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Téměř na půli cesty mezi Hradcem Králové a Hořicemi se rozprostírá obec Sovětice. Zde se 11. června 2015 konal již 
6. ročník Zemědělského dne, který je určen nejen podnikatelům a široké veřejnosti, ale i základním školám z blízkého 
okolí. K vidění byla zemědělská technika a dobytek. Pro děti byl zároveň připraven speciální program od Českých lesů 
zaměřený na život v lesním prostředí.

MAS Hradecký venkov se taktéž zapojila a připravila malým 
návštěvníkům doprovodný program s názvem „Jak krtek 
ke kalhotkám přišel“, který realizovala skupina mladých, 
ve spolupráci s Muzeem textilu v České Skalici. Dětem bylo 
zábavnou formou vysvětleno zpracování lnu od práce 
na drhlenu, kde se oddělují semena lnu od stonků, přes pře-
dení vlákna na kolovrátku až po barvení látek a nanášení 
vzorů za pomoci tiskátek. Jednotlivé nástroje na zpracování 
lnu si děti mohly vyzkoušet na vlastní kůži a mnohdy jim tato 
práce dala velmi zabrat. Bylo obdivuhodné s jakou vervou 
a snahou se do jednotlivých činností pouštěly. Návštěvníci 
staršího věku, kteří s nadšením a úsměvem ve tváři přichá-
zeli k nástrojům, se mnohdy nevydrželi jen dívat. Jednotlivé 
nástroje si chtěli sami vyzkoušet a přitom zavzpomínat 
na své dětství. To nás velmi zahřálo u srdce. 

Záměr, s nímž jsme vytvářeli tento program, předčil naše očekávání 
a jsme rádi, že obohatil ne jedno ale rovnou několik pokolení. 

Zemědělský den seznamoval návštěvníky nejen se země-
dělskými produkty, ale také se zvířaty. Konkrétně zde bylo 
k vidění nádherné plemeno českého strakatého skotu. S tím 
byla spojená také soutěž o nejhezčí krávu a o nejhezčí krav-
ské vemeno. Dalším úkolem zajímavé soutěže, nyní již pro 
dospělé návštěvníky, bylo uhodnout, jakou hmotnost má 
určené tele a jaké je přesné datum jeho narození. 

V rámci programu se návštěvníci mohli nechat svézt povo-
zem s koňmi po areálu i mimo něj. V prostorách Zemědělské 
akciové společnosti Mžany, kde se celá akce konala, bylo možné 
nahlédnout tzv. do „zákulisí“ – tedy např. jak jsou zvířata ustá-
jena, jaká je zde zemědělská technika apod.  

Zemědělský den v Sověticích

 skupina mladých MAS Hradecký venkov

UPM – Muzeum textilu)
Maloskalická 123 
552 03 Česká Skalice
T+F) 491 452 933
E) textilmuz@atlas.cz
www.upm.cz 
www.bozenanemcova.cz

Návštěvní doba)
květen – červen: denně mimo pondělí 8 –17 h
červenec a srpen: denně 9 –17 h 
září: denně mimo pondělí 9 –16 h
říjen – duben: pondělí až pátek 8 –15 h 
(od 20. prosince do 5. ledna zavřeno)
poslední prohlídka začíná nejméně 
60 min. před koncem návštěvní doby

Vstupné)
plné: 50 Kč
snížené: 40 Kč
děti do 15 let: 30 Kč
rodinné: 130 Kč
pouze na krátkodobé výstavy: 15 Kč
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Jediné muzeum v ČR zaměřené na historii
textilní výroby)
Sídlí v památkově chráněném areálu bývalého kláštera 
voršilek v České Skalici-Malé Skalici společně s Muzeem 
Boženy Němcové.
Sbírkové předměty z českých zemí i ze zahraničí dokumentu-
jí vývoj textilnictví a především textilního tisku.
Muzeum textilu patří k cílům české trasy Evropských textil-
ních cest: www.etn-net.org/routes.

Sbírka a expozice)
— Textilie potištěné různými druhy tisku, pracovní nástroje, 
nářadí a náčiní seznamují s historií zpracování textilních 
surovin, vývojem přádelnictví, tkalcovství, barvířství a tisku. 
Produkci našich i zahraničních textilních tiskáren a tkalcoven 
ilustruje bohatý fond vzorníků. Součástí sbírky jsou i doku-
mentární fotografie a filmy.
— K vzácným položkám patří fragmenty textilií Koptů 
(křesťanských potomků starých Egypťanů), tkaniny domoro-
dých obyvatel Senegalu a Súdánu nebo doklady spolupráce 
výtvarných umělců s textilní výrobou.
— Expozice je věnována mimo jiné vývoji rukodělné textilní 
výroby, mechanizovanému tisku, tradicím bavlnářské výro-
by, historii textilních tiskáren ve východních Čechách a spo-
lupráci textilních tiskáren s výtvarníky: M. Alšem, J. Čapkem, 
F. Kyselou, Z. Seydlem, K. Svolinským, J. Trnkou a dalšími.

Součástí expozice je tkalcovský stav, deskový potiskovací 
stroj – perotina, válcový tiskací stroj a stůl pro mechanizo-
vaný filmový tisk, zařízení dílen vzorkaře – výrobce forem 
pro ruční tisk, modrotiskaře a rytce tiskacích válců. Svoji 
zručnost si mohou návštěvníci vyzkoušet na kobercovém 
stavu a replice neolitického stavu.

Odborná knihovna)
Knihovní fond obsahuje tituly zaměřené na textilní technolo-
gii, odborné časopisy, technické a textilní slovníky, publika-
ce věnované dějinám textilní výroby a odívání i umělecké 
textilní tvorbě.

Historie muzea)
Muzeum textilu bylo založeno v roce 1936 ve Dvoře Králové 
nad Labem. V letech 1953–1962 jej spravovalo pražské Umě-
leckoprůmyslové museum (UPM), poté, v letech 1963–2007, 
královédvorský textilní podnik Tiba a od roku 2008 je opět 
pobočkou UPM. V bývalém klášteru voršilek v České Skalici-
Malé Skalici sídlí od konce 70. let 20. století. Expozice Muzea 
textilu byla otevřena veřejnosti v roce 1990.

UPM – Muzeum textilu)
Maloskalická 123 
552 03 Česká Skalice
T+F) 491 452 933
E) textilmuz@atlas.cz
www.upm.cz 
www.bozenanemcova.cz
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královédvorský textilní podnik Tiba a od roku 2008 je opět 
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TEXTILNÍ ŘEMESLA 
ANEB JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL 

Muzeum nabízí již od roku 2003 vždy v říjnu 
týdenní interaktivní edukační program 
pro školy (je třeba se předem objednat).
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V Náchodě se dne 18. a 19. června 2015 konala konference LeaderFEST, která je tradičním 
setkáním zástupců Místních akčních skupin a dalších zástupců venkova. Toto setkání je místem 
sloužícím k výměně zkušeností i představení příkladů dobré praxe ve venkovském prosto-
ru. Heslem LeaderFESTu 2015 bylo „Zpátky ke kořenům“, svým tématem se vracel k podstatě 
metody LEADER. 

Po slavnostním zahájení ve čtvrtek dopoledne se rozběh-
la programem naplánovaná vlna diskuzí, přednášek a také 
individuálních setkání nad aktuálními tématy a problémy, 
které místní akční skupiny řeší v návaznosti na tvorbu svých 
strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 
2014-2020. Řešili se také inovace na venkově a inspirativní 
činnosti z EU, spolupráce svazků a MAS, venkovská architek-
tura a voda v krajině. Celým dnem souběžně probíhal seminář  
„Regiony a měnící se svět, hrozba nebo příležitost?“ společně 
s venkovní mobilní výstavou MAREK prezentující možnosti 
alternativního využití přírodních zdrojů v běžném životě.

Celý čtvrtek na náměstí probíhal doprovodný kulturní 
program v podobě jarmarečních stánků plných regionálních 
a místních produktů a výrobků.

Páteční dopoledne bylo věnováno aktuálním informacím 
ze strany Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského 
intervenčního fondu a Ministerstva pro místní rozvoj. Ná-
sledně proběhla prezentace mezinárodní organizace ELARD, 
které Nárosní síť MAS pro rok 2015 předsedá. Závěr dopo-
ledního bloku byl věnován Regionální stálé konferenci, nové 
platformě pro diskuzi v rámci implementace evropských i ji-
ných fondů pro období 2014-2020.

Konferenci uzavřel předseda NS MAS Václav Pošmurný, podě-
koval všem za účast a popřál zúčastněným mnoho zdaru a síly 
pro nové programové období.

LeaderFEST 2015

N Á C H O DN Á C H O D

Le
ad

erFEST 2015

✽ ✽

✽✽✽✽✽✽✽✽ ✽✽ ✽✽LeaderFEST 2015
aneb „Návrat ke kořenům“
18.-19.6.2015, náchodské náměstí a Hotel U Beránka

 18. června 2015  
09.00 - 10.00 hod. Oficiální zahájení – Hotel U Beránka, velký sál

10.00 - 18.00 hod. Workshopy (kulaté stoly) na téma:
 1.  Spolupráce partnerů NSK a RSK
 2.  Aktuální informace MMR pro MAS
 3.  Vesnice roku
 4.  Moderní architektura venkova
 5.  Voda v krajině
 6.  Inovace na venkově
 7.  Zajímavé inspirativní činnosti z EU
 8.  Mezinárodní spolupráce
 9.   Živé památky bez dotací 

 –  workshop v Ratibořicích – Babiččino údolí
 10.  Svazky obcí – MAS partneři na venkově
 11.    Resilience a adaptace na klimatickou změnu 

 v regionálních strategiích

 19. června 2015
 Zakončení workshopů, oficiální ukončení

Doprovodný program:

modely předvedou zástupci MAS

N Á C H O D ✽✽✽✽✽✽LeaderFEST 2015✽LeaderFEST 2015✽✽LeaderFEST 2015
✽

„Návrat ke kořenům“
, náchodské náměstí a Hotel U Beránka✽, náchodské náměstí a Hotel U Beránka✽N Á C H O D

Le
ad

erFEST 2015

✽ ✽

Registrace na  www.leaderfest2015.webnode.cz
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V roce 2014 uplynulo přesně 25 let od zrodu přátelských vztahů mezi Čechy z obce Libčany a Francouzy z Le Mele sur 
Sarthe. Od té doby jsou každoročně realizovány tradiční výměnné pobyty. V letošním roce jsme navíc společně oslavili 
20 let od podepsání dokumentů o vzájemné spolupráci mezi obcí Libčany a městem Le Mele sur Sarthe. 

Le Mele sur Sarthe leží v Dolní Normandii, kraji Orne, poblíž 
města Alencon. Má cca 770 obyvatel a je součástí Společenství 
obcí údolí Haute Sarthe. Letos přijelo do České republiky ze 
zmíněného městečka 51 Francouzů. Na území regionu Hradec-
ký venkov strávili 8 dní, a to v týdnu od 2. do 9. 8. 2015. Pro ná-
vštěvníky byl připraven bohatý program, do jehož přípravy se 
zapojila i Místní akční skupina Hradecký venkov a její partneři. 

Ve středu 5. 8. 2015 navštívili Francouzi partnerskou obec Stra-
čov. Návštěvníky přivítal Ing. Luděk Homoláč, starosta obce 
Stračov, který se dlouhodobě podílí na činnosti MAS a zároveň 
v letošním roce přivedl Stračov k vítězství v soutěži Vesnice 
roku Královéhradeckého kraje 2015. Tento titul získala obec 
právě za dlouhodobý komplexní rozvoj, spolupráci s regionál-
ními partnery a za dlouhodobou vizi při rozvoji obce. Stračovští 
si pro hosty připravili prohlídku obce, vystoupení Stračovských 

hvězdiček, koncert v kostele sv. Jakuba, prohlídku naučné ze-
mědělské stezky, turnaj v minigolfu a ochutnávku regionálních 
potravin. 

Večer téhož dne ještě čekala účastníky noční prohlídka zámku 
Hrádku u Nechanic.

V průběhu svého týdenního pobytu navštívili Francouzi i řadu 
dalších zajímavých míst regionu Hradecký venkov. Jednalo se 
samozřejmě o partnerskou obec Libčany a okolní obce, kde 
byli účastníci ubytováni v hostitelských rodinách; dále o Areál 
Chlum s muzeem, Památník 1866, rodinný pivovar Propper 
v Praskačce, Agrodružstvo Lhota pod Libčany, Rakyt Lhota pod 
Libčany a Archeopark Všestary.

Ing. Jana Rejlová

Návštěva z Francie 
v regionu Hradecký venkov



6

w w w.mashradeck y venkov.czZpravodaj  2-2015

Dne 17.9.2015 se ve Mžanech konal „Kulatý stůl Místní akční skupiny Hradecký venkov“. Projektový manažer, Ing. Stani-
slav Jäger z poradenské agentury Timy Liberec, v úvodu podrobně představil projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí 
pro efektivní chod úřadů“.

Pohovořil o studii současného stavu výkonu veřejné správy 
v obcích, o metodice spolupráce obcí na platformě MAS a zá-
sobníku dobré praxe. Přítomné starosty nejvíce zaujal Koncepč-
ní návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu 
v obcích a menších městech ČR na základě spolupráce obcí 
v rámci MAS, především změna zákona o veřejných zakázkách. 

Pan Ing. Jäger dále promítl pět témat projektu – Protipovod-
ňová opatření, Školství, Odpadové hospodářství, Doprava 
a Zaměstnanost. Paní Iva Horníková, manažerka projektu, dopl-
nila jeho prezentaci o informace k přípravě Dodatku strategie 
spolupráce obcí MAS Hradecký venkov a o konkrétní příklady 
spolupráce obcí a MAS.

Závěrem prezentace byla představena publikace „Jak se Vám 
líbí náš venkov?“ o dobrých příkladech z praxe místních akč-
ních skupin a obcí.Paní Jana Kuthanová, koordinátorka projektu, 
vyzvala přítomné ke schválení Dodatku strategie spolupráce 
obcí MAS Hradecký venkov a Paktu spolupráce, které byly jed-
nomyslně schváleny.     

Bc. Iva Horníková, manažerka projektu

Kulatý stůl MAS Hradecký venkov:
„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Ve dnech 27. srpna až 1. září 2015 se konal již 42. ročník Země živitelky, na kterém jsme jako každoročně nemohli 
chybět. Místní akční skupiny měly svůj stánek v pavilonu Z, jenž byl zaměřen na rozvoj venkova.  

Země živitelka 2015

V minulých letech měla každá MAS svou vlastní propagaci, 
což se ovšem v letošním roce změnilo. Jednotlivé skupiny 
byly sdružené dle oblastí, kde působí. Takovéto rozmístění 
napomohlo návštěvníkům při získávání informací o jednot-
livých regionech. A změnu uvítali také zástupci jednotlivých 
místních akčních skupin, kteří si vyměňovali své dosavad-
ní zkušenosti, diskutovali o novém programovacím období 
a domlouvali se na možné budoucí spolupráci. 

Těch pár dní zasvěcených národní výstavě v Českých Budě-
jovicích uběhlo velice rychle. Věříme, že i další ročník přine-
se mnoho zajímavého jak z oblasti regionálního vývoje, tak 
novinky týkající se českého zemědělství i oblasti regionálních 
potravin.
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INTEGROVANÝ  
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM  

– Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
ONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Fiche 1 –  BEZPEČNOST DOPRAVY
Bezbariérový přístup zastávek Zvuková a jiná signalizace pro  

nevidomé Přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu 
osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, apod.

Fiche 2 –  CYKLODOPRAVA
Výstavba a modernizace cyklostezek stavebně upravených a do-

pravně značených s vyloučenou automobilovou dopravou  Cyklis-
tické pruhy na komunikacích  Víceúčelové pruhy Dobudování do-
provodné infrastruktury (stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla, 
dopravní značení)  Doplňkově lze zařadit zeleň
Pouze cyklotrasy a cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami!  

Fiche 3 –  HASIČI – (pro obce zřizující jednotky PO II., III. stupně)

A)  Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům: Stavební úpravy stanice  
základní složky ISZ ve stávající dislokaci  Výstavba garáží pro  
řádné uložení techniky  Pořízení potřebného vybavení a techniky 
(elektrocentrála pro nouzový provoz stanice)  Vybudování stanice 
základní složky ISZ změnou její dislokace pro zajištění přijatelné 
reakční doby pro efektivní nasazení složky ISZ (stavba, vybavení, 
úprava vnějších prostor)

B)  Posílení vybavení základních složek IZS: Pro potřeby odstraňo-
vání následků změn klimatu (sněhové srážky, námrazy, orkány, větr-
né smrště, extrémní sucha, havárie s únikem nebezpečných látek)

Fiche 4 –  SOCIÁLNÍ INTEGRACE
A)  Komunitní péče: 

zařízení pro poskytování komunitní péče – i pobytová zařízení  
-

B)  Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: Vybu-
dování zázemí pro terénní služby včetně zařízení  Zdravotně 
sociální pomoc ve vyloučených lokalitách  Ambulantní sociální 
služby (terapeutické dílny, kontaktní centra)  Pobytové sociální 
služby – azylové domy 

C)  Rozvoj infrastruktury komunitních center: Stavba Stavební 
úpravy Vybavení Venkovní prostranství pro vytvoření prostoru 
pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením

D)  Sociální bydlení: Pořízení bytů, domů 4-6 bytových jednotek 
a nebytových prostor pro přestavbu na sociální bydlení, nákup 
parcel pro stavbu  Základní vybavení bez dalšího nábytku.
Pro dlouhodobé, prostorově nesegregované bydlení. 

E)  Doplňková aktivita: Zeleň v okolí a na budovách, hřiště a parky 
do realizovaných projektů. 

Fiche 5 –  SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Sociální podniky:  

Vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných 
cílových skupin (z cílových skupin min. 30 % zaměstnanců). 

 
výdaje žadatele, pouze rozšíření společnosti. Zisk pro rozvoj  
podniku. Místní potřeby, místní zdroje, environmentální aspekty.

Fiche 6 –  VZDĚLÁVÁNÍ
A)  Předškolní vzdělávání (péče pro děti do 3 let, dětské skupiny, 

mateřské školy: Stavba Stavební úpravy Vybavení Kom-
penzační pomůcky pro dostatečnou kapacitu kvalitní a cenově  
dostupné péče s prokazatelným územním nedostatkem těchto 
míst Venkovní prostranství a herní prvky.
Ohled k rovnému přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučených 
osob. Zapojení rodičů na trh práce. 

B)  ZŠ: Stavební úpravy Vybavení (cizí jazyky, technické, řemeslné 
obory, přírodní vědy, digitální technologie) Podpora sociální in-
kluze – stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských 
pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP

C)  SŠ a VOŠ Stavební úpravy a pořízení vybavení (cizí jazyky, tech-
 Podpora 

sociální inkluze – stavební úpravy budov a učeben, školních pora-
denských pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP) 

D)  Celoživotní vzdělávání: Stavební úpravy a pořízení vybavení  
-

logie) -
nění na trhu práce  Stavební úpravy učebny  Vybavení

E)  Zájmové a neformální vzdělávání mládeže: Stavební úpravy  
a pořízení vybavení (cizí jazyky, technické a řemeslné obory,  
přírodní vědy, digitální technologie) 

F)  Doplňkové aktivity 

Investice pod CLLD max.: 95 % EFRR + 5 % příjemce

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP  |   FIN. ALOKACE: 42 000 000,- Kč

Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137

w w w. m a s h r a d e c k y v e n k o v. c z
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Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137

 
 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  
– Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137

w w w. m a s h r a d e c k y v e n k o v. c z

Fiche 8 –  ZEMĚDĚLCI
Investice do zemědělských podniků, stavby a technologie v živočišné 
výrobě (týká se chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní): 

-
ty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování

 
steliva pro přímou spotřebu v podniku

rostlinné produkce včetně technologií, i technologií na čištění tech-
nologických vod

protikroupových a protidešťových systémů (v rámci ovocných sadů, 
chmelnic a školek), ochranné sítě proti ptactvu ve vinicích

zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií 
(dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu, pařeniště...) 

 
v zemědělském podniku

-
znam konkrétních strojů naleznete na www.mashradeckyvenkov.cz

-
lých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Fiche 9  –  PRODUKTY
  Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských pro-

souvisejících s dohledatelností produktů)

Fiche 7 –  ZAMĚSTNANOST
Cílem programu je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení pro-
blémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech. Podporované aktivity:

Odborné sociální poradenství  Sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi  Kontaktní centra  

zařízení pro děti a mládež  Sociálně terapeutické dílny  Služby  
následné péče  Komunitní sociální práce

manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správ-
ní budovy, intervenční sklady, logistická centra nejsou způsobilé) 

a druhot. surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpad. vod 
-

kup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu 
není způsobilý) 

marketingu) (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné 
prodejny, stánky, prodej ze dvora) 

Fiche 10 –  NEZEMĚDĚLSKÉ AKTIVITY
-

torových vozidel (autodílen), provozovny štěrkoven a pískoven, zpra-
covatelský průmysl, výroba potravinářských výrobků a nápojů, zpraco-
vání dřeva a dřevařských výrobků, výroba skla, velko- a maloobchodní 
činnost, stavebnictví, služby kadeřnické, kosmetické,…  

Fiche 11 –  LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
-

strukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních 

-
vých stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory...)

 

PROGRAM  
ROZVOJE VENKOVA  
– Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV  |   FIN. ALOKACE: 19 000 000,- Kč

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ  |   FIN. ALOKACE: 10 000 000,- Kč

Evropská unie


