Místní akční skupina Společná CIDLINA, z.s., jako nositel „Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA
2014-2020“ vyhlásila od roku 2017 výzvy na podporu žadatelů
z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního
operačního programu a Operačního programu zaměstnanost.
V rámci Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny 2 výzvy,
do nichž své projekty zaregistrovalo 28 žadatelů – 5
projektů do opatření Konkurenceschopné zemědělství, 22
projektů do opatření Podpora podnikatelů a 1 projekt do
opatření Konkurenceschopné lesnictví. Ze zaregistrovaných
projektů jich výběrová komise vybrala k financování 23
s celkovými náklady ve výši 27,8 mil. Kč. Vybraným
žadatelům bude vyplacena dotace v celkové výši 10,8 mil.
Kč. Díky finanční podpoře žadatelů dojde například
k vybavení autoservisu, k nákupu stavebních strojůminirypadel, k modernizaci truhlářské dílny či ubytovacího
zařízení a kuchyňského provozu restaurace, k nákupu
rentgenu a sonografu pro veterinární kliniku, k přístavbě
zámečnické dílny a nákupu užitkových vozů pro
podnikatelskou
činnost.
V rámci
opatření
Konkurenceschopné zemědělství došlo k nákupu tří
traktorů pro zemědělskou činnost. Jedna obec nakoupila
lesnické stroje a technologii pro práci v lese díky podpoře
opatření Konkurenceschopné lesnictví.
Další žádosti o podporu byly registrovány k čerpání dotačních prostředků z Integrovaného regionálního
operačního programu, pro který vyhlásila Místní akční skupina Společná CIDLINA, z.s. pět výzev –
Investice do sociálních služeb, Bezpečně do škol a zaměstnání, Investice do kvalitního vzdělávání,
Sociální podnikání a Sociální bydlení.
Ve výzvě „Investice do sociálních služeb“ byly registrovány 2 žádosti v celkové výši 1,5 mil. Kč. Oba
projekty byly výběrovou komisí vybrány
k financování. Prostřednictvím těchto
projektů byly do Střediska sociálních
služeb v Chlumci nad Cidlinou a do
DUHA o.p.s. Nový Bydžov nakoupeny
osobní automobily pro poskytování
terénních sociálních služeb, dvě lůžka a
zvedací zařízení pro odlehčovací službu.
Projekty byly podpořeny dotací
v celkové výši 1,4 mil. Kč.

Prostřednictvím výzvy „Bezpečně do škol a zaměstnání“ dojde ve čtyřech obcích regionu k výstavbě či
rekonstrukci chodníků s celkovými náklady projektů ve výši 7,8 mil. Kč. K financování byly výběrovou
komisí vybrány všechny zaregistrované žádosti o podporu, které budou podpořeny dotací ve výši 7,3
mil. Kč.

Další výzvou „Investice do kvalitního vzdělávání“ byla podpořen projekt „Nástavba přírodovědných
učeben a umístění výtahu v ZŠ Skřivany“. Projekt s celkovými náklady 13,1 mil. Kč byl podpořen
finanční dotací ve výši 9,5 mil. Kč.
Do výzvy Sociální podnikání a Sociální bydlení nebyly podány žádné žádosti o podporu.
Z Operačního programu Zaměstnanost byly podpořeny 3 projekty (sociální služby, sociální podnikání a
příměstské tábory). Příměstské tábory jsou realizovány prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí
POCIDLINSKO v celém regionu.
V roce 2019 je Místní akční skupina Společná CIDLINA, z.s. připravena vyhlásit další výzvy jak
z Programu rozvoje venkova (Podpora podnikatelů, Konkurenceschopné zemědělství), tak
z Integrovaného regionálního operačního programu (Bezpečně do škol a zaměstnání a Sociální
podnikání). Podrobnější informace budou v dostatečném předstihu zveřejněny na webových stránkách
MAS Společná CIDLINA, z.s. www.spolecnacidlina.cz.
V rámci realizace strategie poskytuje Společná CIDLINA, z.s. animační služby mateřským
a základním školám a střediscích volného času v regionu Společná CIDLINA. Poskytováním animačních
služeb se rozumí metodické a administrativní vedení při podání žádosti o podporu, vykazování
indikátorů přes portál ESFČR, podávání průběžných a závěrečných zpráv o realizaci a žádosti o platbu
za sledovaná období projektu. V letech 2016-2018 se v tzv. šablonách I účastnilo 17 škol z regionu
Společná CIDLINA, v šablonách II má podanou žádost o podporu zatím 9 škol a 1 středisko volného
času. Plánovaná realizace je v letech 2019 – 2020. Šablony I a II jsou zaměřeny na personální podporu
do škol (pracovní pozice - chůva, školní asistent, školní psycholog aj.) a na vzdělávací oblast (semináře
pro pedagogy, tematická setkání pro rodiče, sdílení zkušeností pedagogů a projektové dny).

