
V září proběhly v obcích komunální volby. Zpravidla
tyto volby lidé vnímají nejvíce, a to právě v menších
obcích, jako jsou ty naše na území MAS Hradecký
venkov. Územní samospráva je důležitá, protože
představuje demokracii na nejnižší úrovni. Vše, co se na
obcích vybuduje a koná, vnímáme my občané nejvíce.   
I pro Místní akční skupiny je činnost na místní úrovni
důležitá. 

Pro nové zastupitelky a zastupitele bude možná metoda LEADER, která je pro MASky
typická, nová a neznámá. Ti, co již s námi dlouhodobě spolupracují vědí, že principem je
přístup „zdola nahoru“, který pracuje za účelem zapojení všech místních aktérů do procesu
plánování a rozhodování. Společně rozvíjíme venkovské aktivity a podporujeme realizaci
projektů. Tyto informace jsou právě v současné době opodstatněné, protože začínáme nové
Programové období 2021-2027. Evropská unie realizuje cíle své regionální a strukturální

politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země
zpracovávají vždy nové programové dokumenty. Právě z
těchto důvodů připravujeme podávání programových rámců
do Integrovaného regionálního operačního programu. Během
letních měsíců proběhl sběr projektových záměrů a na jejich
základě budeme rozdělovat přidělenou alokaci do
jednotlivých opatření. 

Máte připravené projekty a zapomněli jste nám je nahlásit,
nebo jste na obcích nově zvolení? 

Neváhejte, ozvěte se nám a navštivte nás v kanceláři v Nechanicích. Rády Vás s kolegyněmi
Janou Rejlovou a Evou Kalenskou u nás přivítáme.

www.hradeckyvenkov.cz

NOVINKY Z VENKOVA
ŘÍJEN  2022AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MAS

HRADECKÝ VENKOV

Vážené čtenářky, vážení čtenáři

JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, VEDOUCÍ PRO REALIZACI SCLLD
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OSLAVILI JSME 15 LET
 

„Milá místa a milí lidé,
právě to je 

Hradecký venkov“

Do nové „15“ vstupujeme s
proměnou loga, ale naše motto se

rozhodně nemění.

Pro partnery, spolupracovníky a pozvané
hosty byla 25. 8. 2022 u této příležitosti
uspořádána na nádvoří Zámku Hrádek u
Nechanic Konference na téma „Otevřené
partnerství, co jsme dokázali za 15 let“.
Tato akce byla velmi příjemná a
podnětná. Společně s Janou Kuthanovou a
Janou Rejlovou jsme zavzpomínali na to,
jak společnost vznikala, kdo ji zakládal a
co se v prvních letech dělalo. 

Bylo zajímavé připomenout si programová
období a společné projekty, které se podařilo
zrealizovat. Shodli jsme se, že je třeba
podporovat práci MAS a využívat zkušenosti z
předchozích let. Předávat příklady dobré praxe ve
venkovském prostoru a motivovat občany, obce,
podnikatele a ostatní organizace k vytvoření
místa s vysokou kvalitou života a komfortem pro
budoucí obyvatele. Všímat si nejen pozitivních,
ale i negativních trendů a využít je pro společné
dobro Hradeckého venkova. 



Integrovaný regionální operační
program IROP

 

CO AKTUÁLNĚ  ŘEŠÍME NA MAS

Je to jeden z operačních programů, přes
které se v České republice rozdělují
peníze poskytnuté z evropských fondů.
Naší MAS je přidělena alokace na období
2021-2027 ve výši 91 mil. Kč. Oproti
minulému období je to nárůst o 100 %. 
 
Těší nás, že podpoříme více projektů v
oblastech bezpečné nemotorové a
cyklistické dopravy, veřejného prostranství
obcí, podpory jednotek sboru dobrovolných
hasičů, infrastruktury mateřských a
základních škol a infrastruktury pro sociální
služby. V tomto operačním programu
jsou u nás oprávnění žadatelé obce a
organizace, které zajišťují na našem
území sociální služby. Jak bude alokace
rozdělena do jednotlivých opatření projedná
a schválí Programový výbor na svém
zasedání v listopadu.

www.hradeckyvenkov.cz

Operační program Zaměstnanost + 
OP Z + 

Operační program s názvem Zaměstnanost
plus (OPZ +) využívá finanční prostředky v
oblasti zaměstnanosti a sociálního
začleňování. S touto oblastí máme bohaté
zkušenosti z klíčového projektu, který v
letošním roce končí. Hodně jsme se věnovali
komunitnímu setkávání a odbornému
poradenství. Ověřili jsme si, že pokud je s
cílovými skupinami pracováno intenzivně,
jsou vytaženi ze svého odloučení a jsou
schopni znovu se zapojit do běžného života v
obcích. Cílem našeho nového projektu je
aktivovat na území nové aktéry či
spolupracovníky, kteří se budou věnovat
občanům v jednotlivých obcích a pomáhat
jim znovu se zapojit do života. Tato činnost
bude určitě potřebovat nejen naši podporu,
ale hlavně také spolupráci zapojených obcí.
Projekt je podaný a již prošel kontrolou
formálních kritérií a přijatelnosti. Zahájení
je naplánováno na leden 2023 a bude
realizován na celém našem území. 



www.hradeckyvenkov.cz

Š A B L O N Y  Z  O P  V V V  V E  Z K R A T C E

Pokud máte jakékoliv dotazy z pozice zřizovatele, ředitele či pracovníka, který má šablony na
starosti, kdykoliv se na nás obraťte. Animace pro školská zařízení má na starosti Eva Kalenská,

email: eva.kalenska@hradeckyvenkov.cz  

Projekty zjednodušeného vykazování známé pod pojmem "Šablony"v minulém období
přinesly do území více než 43 800 000 Kč pro naše školy. MAS pomohla s administrací  39
projektům v 17 školách a školkách v rámci 3 vyhlášených výzev. Nejvíce volené aktivity za
celé období byly personální šablony (školní asistent a chůva v MŠ), projektové dny pro děti
a vzdělávání pedagogických pracovníků. V současné době školy realizují a některé 
již ukončují Šablony III. Ukončení projektu z OP VVV je podmínkou pro začátek 
realizace projektu z nového operačního programu. 

A N I M A C E  Š K O L  A  Š K O L S K Ý C H
Z A Ř Í Z E N Í

Š A B L O N Y  O P  J A K ,  A N E B  C O  N Á S  Č E K Á

Operační program Jan Amos Komenský, zkráceně OP JAK, je název programu
Ministerstva školství na nové období 2021-2027. Cílem OP JAK je podpora rozvoje
otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných
příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. I v novém období mohou
školská zařízení žádat ve výzvě Šablony. Čekají je některé novinky jako je nová nabídka
jednotlivých aktivit, které si mohou do projektu volit, metoda vykazování personálních
šablon a délka projektů. Momentálně již byla spuštěna výzva I. vlny Šablon pro MŠ a ZŠ
a příjem žádostí je možný do 28. dubna 2023. 



ŠKOLA NENÍ ČERNOBÍLÁ

www.hradeckyvenkov.cz
@MAPIIORPHK

Horova 36/29, 500 02 Hradec Královémap@hradeckyvenkov.cz

+ 420 731 516 980

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II 
NA ÚZEMÍ ORP 

HRADEC KRÁLOVÉ

Srpen byl posledním měsícem, kdy naše děti, žáky,
rodiče, učitele, ředitele, zřizovatele, školky, školy a další
organizace provázel projekt Místní akční plán vzdělávání
II ORP Hradec Králové. V našem území již od září 2018
pomáhal, podporoval a nastartoval spolupráci a setkávání
všech, kteří se podílí na rozvoji školství. V jeho průběhu
se podařilo uspořádat 272 různých akcí. Největší ve stylu
PechaKucha byla akce P(o) škole v Centrálu nebo Vlk je
taky na Youtube. Dětmi oblíbená byla Kouzelná
Arteterapie s vílou Eliškou nebo program Lesní
pedagogika. Pedagogy vyhledávané byly například
semináře pro rozvoj digitální gramotnosti či legislativy
ve školství. 

Od 1. září 2022 pokračuje v území navazující
Místní akční plán vzdělávání III pro ORP
Hradec Králové. 
V novém složení realizačního týmu je Ing.
Jana Rejlová, Bc. Lucie Říhová a Mgr.
Magdalena Hojná. Rády se s vámi setkají v
některé z pracovních skupin, které plánují
akce a směr projektu. Jedná se o oblast
Čtenářská a matematická gramotnost, Rovné
příležitosti a Financování, do kterých hledají
posily nejen z řad pedagogů. 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
VZDĚLÁVÁNÍ III 
NA ÚZEMÍ ORP 

HRADEC KRÁLOVÉ

MAGDALENA HOJNÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA MAP III



+ 420 774 990 548

www.hradeckyvenkov.cz

KOMUNITNÍ ENERGETIKA NA
VENKOVĚ

ke@hradeckyvenkov.cz

Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice

NEVÍTE SI RADY S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ? 

Co mi dodavatelé energií účtují? Jak ušetřit za
energii v domácnosti? Kde získám dotaci na
výměnu oken, topného tělesa či zateplení? Co mě
to bude stát a jak dotaci získám? Na toto vše i
mnoho dalšího najdete odpověď u nás v kanceláři
v Nechanicích.

Naši dva energetici Josef Dynka a František Rejl vám zdarma poradí, jak na snížení spotřeby
energií v domácnostech. Případně si můžete smluvit schůzku u Vás doma, aby bylo možné
doporučit co nejvhodnější postup pro úsporu energií. 
Zatím se naši energetici věnovali obcím a společně připravili první projekty – fotovoltaika na
zdravotní středisko a mateřskou školu, nové vytápění areálu školy, výměna topného média a
fotovoltaika pro sportovní halu a řadu dalších. 

Přijďte se na nás podívat v Hořiněvsi 12.11.2022, kde pořádáme druhý Místní den pro klima
a energii jako součást každoroční velmi oblíbené akce Vítání Svatého Martina. Ve stánku
Hradeckého venkova budou naši energetici připraveni Vám s čímkoliv poradit. Pro děti jsou
připraveny různé ekologické kvízy a dílnička, kde si vyrobí svou „větrnou elektrárničku“.

FRANTIŠEK REJL, KOMUNITNÍ ENERGETIK



+ 420 774 990 548

ke@hradeckyvenkov.cz

www.hradeckyvenkov.cz

Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice

KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
NA VENKOVĚ - KSP

EVA VAŠÁKOVÁ, KOORDINÁTORKA KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA VENKOVĚ

Uplynulé tři roky byly na Hradeckém venkově ve znamení komunitní sociální práce. Nejprve
jsme v obcích mikroregionů zjišťovali, jaké řeší problémy a jaké mají občané potřeby. Z
výstupů jsme vyhodnotili, co bychom pro ně mohli připravit. Poskytovali jsme individuální
konzultace v sociální oblasti, s klienty jsme řešili problémy běžného života, naši komunitní
pracovníci si s nimi chodili popovídat, podpořit je. Konzultace jsme poskytovali i zástupcům
obcí. Připojili jsme se k řadě akcí, které byly organizovány obcemi nebo místními spolky, kde
jsme s naším doprovodným programem podávali informace o naší činnosti. Základem naší
práce byly akce zaměřené na propagaci komunitně sociálních témat a podávání informací k
aktuální sociální problematice. 

Podnikli jsme pět celodenních výletů, na
kterých jsme propojovali občany obou
mikroregionů. Největší úspěch slavíme s první
pomocí u malých dětí, tvořením pro všechny
generace, besedami s psychology nad vývojem
dětí nebo s bylinkářem nad poruchami spánku.
Diskutovali jsme o obezitě u dětí nebo
vyzkoušeli pečovat o naši paměť. Otevřeli jsme
3 střediska univerzity třetího věku. Nevyhnuli
jsme se dluhové problematice nebo poradenství
ohledně novodobých šmejdů. 

A naše poslední projektové setkání s vámi? Těšíme se na vás 2. 12. 2022 od 14,00 do 18,00
hod. na obecním úřadě v Radostově, kdy plánujeme setkání nad „Památníčky naší vesnice“,
které se mezi vámi toulají. Pokud o nich víte, odevzdejte je prosím do 11. 11. 2022 na vašem
obecním úřadě. 

V projektu se potkal
sehraný tým sociálních

pracovnic, který se shodl,
že během tří let potkal v

území Hradeckého
venkova řadu milých lidí,

kterým není lhostejné,
jaký je náš venkov a jak v

něm lidé žijí. 



+ 420 720 988 767

mas@hradeckyvenkov.cz

@hradeckyvenkov

www.hradeckyvenkov.cz

Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice

KONTAKTNÍ ÚDAJE


