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Úvod
Stále větší počet zemí v Evropě si uvědomuje, že základním krokem k obnovení důvěry ve
venkovských oblastech je poskytnout obyvatelům možnost vzít budoucnost do vlastních rukou
s odpovídající podporou na národní úrovni. Celá tato filozofie je nazývána metodou Leader. Program
Leader byl představen v roce 1991 jako iniciativa Evropské unie. Výsledkem této iniciativy, která
působí již přes dvacet let je nárůst aktivity na místní úrovni v mnoha venkovských oblastech. Místní
akční skupiny se tak v současné době stávají důležitými aktéry na poli rozvoje venkovského
prostoru. Postupně začínají plnit také funkce, které nejsou přímo spojeny s pouhou distribucí
dotačních prostředků subjektům, jež působí na územích, kde místní akční skupiny operují. MAS se
stávají aktivní součástí společenského a kulturního prostředí regionu.
Hlavní činností MAS je především naplňování strategie s cílem celkové zlepšení kvality života v
regionu Společná Cidlina a zvýšení jeho přitažlivosti jako místa pro život a rekreaci v souladu
s respektováním principů trvale udržitelného rozvoje. Místní akční skupina za rok 2011 přerozdělila
celkem 6,8 mil Kč převážně do občanské vybavenosti. Ale v roce 2011 byli úspěšní i drobní
podnikatelé a těm na jejich technologie a obnovy provozoven CIDLINA přispěje 1,5 mil Kč. V letošním
roce byl podpořen i první zemědělský podnik a to částkou 800.000,- Kč

Letošní rok nebyl nijak výjimečný od toho
předešlého. Přijali jsme 4 nové členy.
Podstatné pro nás bylo opět hodnocení MAS,
kde jsme dopadli dle očekávání dobře a byli
jsme zařazeni do skupiny B. Za rok 2011 byl
dokončen projekt spolupráce – Dětem pro
radost II. Přínosy pro území po realizaci SPL a
jejich naplňování jsou viditelné již dnes.
Kvalitní spolupráce jednotlivých subjektů na
dalším rozvoji regionu se projevila především
v již realizovaných projektech Turistické
informační sítě Novobydžovsko a Chlumecko,
Dětem pro radost a Partnerství pro venkov, kde se osvědčila především spolupráce s veřejným
sektorem. Koordinace činnosti a rozvoje regionu se projevuje ve výborné spolupráci jediných dvou
měst v regionu. Činnosti, které by přispěly k rozvoji regionu, se již nekonají jen na území
Novobydžovska nebo Chlumecka. Jednoznačně dochází k větší propagaci regionu. V této oblasti je
velmi dobrá spolupráce s MAS v kraji prostřednictvím Krajské sítě. Došlo k vzájemné integraci
činností a sjednocení priorit jednotlivých NNO. Realizací projektů v oblasti občanské vybavenosti
dochází průběžně k výraznému zlepšení služeb pro obyvatelstvo. Odborností jednotlivých členů a
zaměstnanců MAS je v regionu podpořeno čerpání dotací nejen z EU.
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Členská základna
V letošním roce byli přijati: Lenka Bažantová, NNO Loučná hora dětem, Duha a TJ Sokol Nepolisy
Stručné představení členské základy:
Stavoka Kosice, a.s., zástupce Ing. Václav Bareš (PS)
Počátek vzniku firmy Stavoka je datován r. 1990, kdy začaly podnikat samostatné fyzické osoby. V září
1990 byl vydán první živnostenský list a do konce roku ho měli všichni zakládající členové. Tito
členové založili Stavoku, společnost s ručením omezeným (s.r.o.), která se během dalších let rozrostla
a zaměstnávala více jak 100 lidí - výstavba na klíč vodovodů, kanalizací, plynovodů, čerpací stanice,
ČOV, terénní úpravy – komunikace, výstavba pozemních staveb na klíč, zednické práce, truhlářské
práce, klempířské práce, pokrývačské a tesařské práce, sádrokartonářské práce, montáž a dodávka
zdravotní techniky, vytápění a elektroinstalace. V současné době je firma akciová společnost a má
kolem 150 zaměstnanců.
Agro DZ, zástupce Ing. Jaroslav Zych (PS)
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti, zprostředkování velkoobchodu a
velkoobchod v zastoupení, velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel.
Svaz tělesně postižených Nový Bydžov, zástupce pí. Blanka Hatašová (NNO)
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., je nestátní neziskovou organizací s celostátní
působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých
členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.
Občanské sdružení na podporu kultury,Nový Bydžov, zástupce Ing. Marcela Česáková (NNO)
Podpora aktivní činnosti obyvatel v oblastech využití volného času a vzdělávání:
· rozvoj kultury v Novém Bydžově
· zapojení široké veřejnosti do kulturního dění v Novém Bydžově
· zabývá se otázkami volného času dětí a mládeže do 26 let
· spolupráce s dalšími kulturními, společenskými institucemi a školami ve městě
· realizace kulturních akcí
· realizace sportovních akcí
· realizace projektů pro obtížně zaměstnatelné skupiny občanů
· realizace projektů podporujících inkluzi skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením.
Rekom Nový Bydžov, a.s., zástupce Josef Kadavý (PS)
REKOM Nový Bydžov a.s. se specializuje především na výstavbu a rekonstrukce pozemních
komunikací. Uvedenému předmětu podnikání odpovídá strojní i technické vybavení firmy.
Technické zázemí firmy včetně centrální výrobny betonových směsí dává jistotu realizovat stavební
díla od rekonstrukcí až po výstavbu náročných stavebních děl.
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Natura DK, a.s., zástupce Ing. Miloš Hladík (PS)
Společnost zahájila svoji činnost v roce 1998 po skončení téměř 150-ti leté tradice provozu
Novobydžovského cukrovaru. Akcionáři jsou tuzemské fyzické osoby. Prioritou je vybudování malého
prosperujícího podniku s podnikatelskými aktivitami, které se vzájemně doplňují. Mezi hlavní patří
strojírenská výroba, služby pro zemědělství a obchod.
Podzámčí o.s., zástupce Ing. Daniela Lusková (NNO)
Posláním je jednoznačně rozvoj občanských ctností, filantropie, altruismu. Posláním je zvýšení kvality
života lidí žijících v zařízeních
sociální péče. Organizace pracuje od roku 2003, začala s
Dobrovolnickým centrem, nyní se zabývá také aktivitami pro osoby pečující o člena rodiny, provádí
průzkumy spokojenosti v sociálních službách, realizuje vzdělávací programy pro veřejnost a další
projekty v sociální oblasti a pro rozvoj regionu.
Mgr. Ladislav Vlachý (FO)
Ředitel ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. 209, Nový Bydžov, starosta Obce Barchov
Jiří Šustr (FO)
Místostarosta a člen zastupitelstva Obce Nepolisy
Mikroregion Novobydžovsko, zástupce Ing. Pavel Louda (VS)
Mikroregion je sdružením 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové, který vznikl v r. 1999
jako volné sdružení obcí. Od r. 2001 má právní subjektivitu. Na severní straně hraničí s okresem Jičín,
na západě s okresem Nymburk. Svým vymezením zhruba odpovídá správnímu obvodu pověřeného
obecního úřadu Nový Bydžov.
Cidlina, svazek obcí, zástupce Jana Bitnerová (VS)
Mikroregion Cidlina se nachází na 114,4 km2 rovinaté oblasti východních Čech v jihozápadní části
Královéhradeckého kraje. Území sousedí na západě se Středočeským krajem a na jihu s krajem
Pardubickým. Atraktivní poloha mikroregionu je dána nejen jeho strategickou polohou na hranici tří
krajů a relativní blízkostí center Hradce Králové, Pardubic, Kolína a dalších větších měst v těchto
krajích, ale i dobrou dostupností celého mikroregionu díky nově vybudované dálnici D11 a zvýšením
tak jeho přitažlivosti.
Mgr. Otakar Kuchař (FO)
Člen zastupitelstva Města Chlumec nad Cidlinou.
Mgr. Bohumil Orel (FO)
Místostarosta a člen zastupitelstva Města Nový Bydžov.
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Ing. Miloš Veselý (FO)
Starosta Obce Chudeřice.
Střední škola technická a řemeslná , Nový Bydžov, zástupce Mgr. Vladimír Blažej (VS)
Ředitel SŠTŘ.
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112 (dále jen SŠTŘ), je školským
zařízením zřizovaným od 1. 10. 2001 Královehradeckým krajem. Hlavním cílem školy je příprava žáků
v oborech středního vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou připravujících pracovníky ve
sféře opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, dopravy, zemědělské prvovýroby,
potravinářství a služeb pro specifické podmínky regionálního trhu práce, podnikatelské sféry,
venkova, menších obcí a měst.
OS Město v zahradách, zástupce Ing. Miroslav Uchytil (NNO)
Občanské sdružení pro pořádání společenských akcí v Chlumci nad Cidlinou.
JK Izabel, zástupce Ing. Erika Jelínková (NNO)
Jedná se o soukromý chov koně Kinského. Stáje se nachází v areálu bývalého zemědělského družstva
v Zadražanech, které bylo rekonstruováno tak, aby splňovalo veškeré podmínky pro plnohodnotný
chov koní. Koně mají k dispozici mj. cca 5 ha pastvin, které zároveň slouží jako prostor pro výcvik koní
ve spřežení i pro svezení návštěvníků. V současné době poskytuje řadu služeb pro veřejnost, ať už se
jedná o svezení na koni, v kočáře, účast na vozatajských závodech, společenských akcích apod.
Rybářský klub České republiky, Humburky, zástupce Mgr. Radek Sekera (NNO)
Úkolem Klubu je zejména:
a) zakládat a provozovat vlastní vody ke sportovnímu rybolovu a spravovat jejich hospodaření
b) navázat bližší spolupráci s rybářskými spolky, iniciativami, teamy, ekologickými sdruženími,
státními i nestátními organizacemi, kluby a výbory
c) propagovat ve společnosti moderní způsob chápání sportovního rybolovu v duchu „chyť a pust,
úctě k přírodě a jejím hodnotám“.
Lenka Bartáková (PS)
Zpracování projektů staveb. Členka zastupitelstva Obce Smidary.
Okrašlovací spolek Smidarska, Bc. Ondřej Havlíček (NNO)
Posláním občanského sdružení okrašlovacího spolku je rozvoj regionu Smidarska. Sdružení se zabývá
obnovou historického dědictví a kulturních památek v lokalitě, péčí o životní prostředí, rozvojem a
udržením místních tradic a všeosvětovou činností pro místní komunitu.
Miroslav Hanuš (FO)
Podnikatel ve stavebnictví, spolumajitel firmy Stavoka Kosice a.s.
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TJ Sokol Nepolisy, zástupce Ing. Dušan Šustr (NNO)
Založení TJ Sokol - 1921, založení oddílu kopané – 1931.
Lenka Bažantová (FO)
Zpracování rozpočtů staveb. Členka zastupitelstva Obce Prasek
Duha, o.p.s., zástupce Ing. Štěpánka Holmanová (NNO)
Zařízení Duhy o.p.s. zahrnuje: domy s pečovatelskou službou, pečovatelskou službou (terénní), denní
centrum domovinku – služba prošla v dubnu 2008 úspěšně inspekcí kvality Královéhradeckého kraje,
odlehčovací služby.
Loučná Hora dětem, o.s., zástupce Marie Matyášková, Dis (NNO)
Důvodem pro založení sdružení byla chuť obnovit v obci „společenský život“.

(PS – podnikatelský subjekt, NNO – neziskové organizace, FO-fyzická osoba, VS – veřejný sektor)
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Strategický plán Leader Nejen společná řeka
Již čtvrtým rokem dochází k realizaci SPL, finanční prostředky k rozdělení jsou nižší než v předešlých
letech. Na financování provozu byl s MAS sepsán dodatek č. 11 s alokovanou výší 1.276.177,- Kč.
Z těchto peněz jsou financovány mzdy zaměstnanců, nájem kanceláří, pohonné hmoty, telefon a další
režijní náklady. Celkové náklady na provoz MAS v roce 2011 dosáhly 1 276 309,-Kč, profinancována
Státním zemědělským intervenčním fondem byla celá alokace, 132,- Kč bylo hrazeno z vlastních
zdrojů.
V roce 2011 byly vypsány 2 výzvy pro příjem žádostí o financování projektů jednotlivých subjektů.
Přehled zaměstnanců:
Jana Bitnerová, manažerka
Petra Pražáková, asistentka manažerky
Lenka Jelínková, účetní
V roce 2011 byly vypsány 2 výzvy pro příjem žádostí o financování projektů jednotlivých subjektů:
Výzva č. 1/2011 vyhlášena 13. dubna 2011
Fiche č. 1 Udržení a rozvoj zemědělců v regionu
Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Výzva č. 2/2011 vyhlášena 25. července 2011
Fiche č. 2 Rozvoj cestovního ruchu v regionu
Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany
Fiche č. 6 Obnova kulturního dědictví regionu

Informace o SPL, jednotlivých fichích
a postupech při podávání žádostí
a realizaci projektů byly poskytnuty na
semináři pro žadatele a příjemce. O tyto
semináře byl značný zájem zvláště ze
strany podnikatelů. I přes dostatečné
proškolení žadatelů byly projekty z větší
části konzultovány osobně s asistentkou
manažera.
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V roce 2011 bylo přijato celkem 33 žádostí. Zaregistrováno na RO SZIF bylo 20 projektů, dle
výběru výběrové komise. Žádný projekt nebyl na základě administrativní kontroly MAS a SZIF
vyřazen.
Ve výzvě č. 1 byly podpořeny všechny přijaté projekty
Fiche č. 1 – Udržení a rozvoj zemědělců v regionu
Název žadatele
Agropodnik
Humburky a.s.

Název projektu
Sklad zemědělské techniky, Kosičky

Částka požadované
dotace
800.000,- Kč

Fiche č. 3 – Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Název žadatele

Název projektu

Částka požadované
dotace

Kafka Martin

Zřízení linky na zpracování dřeva, Hlušice

247.968,- Kč

Žampa Radek

Nákup nové tiskařské technologie

208.275,- Kč

Petrovický Jaroslav

Stavební úpravy autodílny, Nové Město

249.777,- Kč

Houška Tomáš

Rekonstrukce střechy a nákup klempířské ohýbačky, Chlumec
nad Cidlinou

192.590,-Kč

Vávra František

Rekonstrukce – přístavba dílny, Kladruby

415.877,- Kč

Košťál Pavel

Modernizace provozovny – nákup nové technologie, Kosičky

207.851,- Kč

Výzva č. 2/2011 – 26 přijatých projektů, z toho 13 projektů podpořeno
Fiche č. 2 – Rozvoj cestovního ruchu v regionu
Název žadatele

Název projektu

Kinský dal Borgo, a.s.

Pohádková cesta

Částka požadované
dotace

284.800,- Kč
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Fiche č. 5 – Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany

Název žadatele

Název projektu

Částka
požadované
dotace

Okrašlovací spolek
Smidarska, o.s.

Víceúčelové hřiště Smidary

Město Chlumec nad Cidlinou

Oprava umýváren a WC na městském koupališti,
Chlumec nad Cidlinou

328.005,- Kč

Tělocvičná jednota Sokol
Chlumec nad Cidlinou

Výměna oken – Sokolovna Chlumec nad Cidlinou

339.225,- Kč

Obec Převýšov

Plynofikace MŠ – 2. etapa, Převýšov

230.050,- Kč

Chlumecká zahradní
železnice

Zázemí a nákup modelů pro Chlumeckou zahradní
železnici

116.080,- Kč

Obec Králíky

Víceúčelové hřiště Králíky

1.200.000,-

1.065.601,-

Fiche č. 6 – Obnova kulturního dědictví regionu

Název žadatele

Název projektu

Částka
požadované
dotace

Náboženská obec Církve
československé husitské
v Chlumci nad Cidlinou

Obnova varhan Husova sboru v Chlumci nad Cidlinou - II.
etapa

Obec Hlušice

Restaurování drobných sakrálních staveb v Hlušicích

317.945,- Kč

Obec Kobylice

Hřbitovní kaple Kobylice

100.206,- Kč

Židovská obec v Praze

Vztyčování a obnova poškozených a povalených náhrobků
na novém židovském hřbitově v Novém Bydžově

112.000,- Kč

Obec Šaplava

Restaurování drobných sakrálních staveb v Šaplavě

293.960,- Kč

Obec Ohnišťany

Záchrana plastiky Božího kříže v Ohnišťanech
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Čerpání finančních prostředků z realizace SPL za celé období realizace ukazuje následující graf.
Nejvíce finančních prostředků je rozděleno do občanské vybavenosti.
Čerpání finančních prostředků z jednotlivých fichí

Naplňování monitorovacích indikátorů:

indikátor

jednotka

plán do
2013

skutečnost

plnění

1

opravené sakrální stavby

ks

10

14

140 %

2

opravené,budovy,objekty, areály

ks

25

27

108 %

3

nové technologie, stroje

ks

5

8

160 %

4

nová lůžka v rámci cest. ruchu

ks

15

15

100 %

5

absolventi vzdělávacích projektů

absolvent

200

104

52 %

6

technické a materiální vybavení

ks

5

4 soubory

80 %

7

pracovní místa

zaměstnanec

1

7

700 %

8

nové budovy, objekty, areály

ks

10

9

90 %
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Příklady některých realizovaných projektů v roce 2011 z SPL:
Radek Žampa, Nový Bydžov
Nákup nové tiskařské technologie
Realizací projektu došlo k nákupu tří nových strojů – tiskařského plotru, řezacího plotru a laminátoru.
Celkové náklady projektu 499.860,- Kč
Z toho dotace 208.275,- Kč

Pavel Košťál, Kosičky
Modernizace provozovny – nákup nové technologie - Kosičky
Realizací projektu došlo k nákupu nové technologie pro provoz truhlářství. Provozovna byla
dovybavena o vrtací zařízení a formátovací pilu.
Celkové náklady projektu 498.842,- Kč
Z toho dotace 207.851,- Kč
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Dětem pro radost II.
Projekt spolupráce s Hradeckým venkovem o.p.s. navazuje na již realizovaný projekt Dětem pro
radost v roce 2010. Jako nejlevnější nabídka byla vybrána nabídka firmy Michal Jouda. S dodavatelem
byla podepsána kupní smlouva dne 13. 4. 2011.
Na území Společné CIDLINY bylo realizováno celkem 8 dětských hřišť. Projekt byl fyzicky ukončen
v srpnu 2011. Hřiště byla slavnostně otevřena a pro děti byly připraveny různé soutěže a kulturní
programy. Děti od nás dostaly drobné dárky. Žádost o
proplacení byla podána 4. 10. 2011. Projekt byl
proplacen v prosinci téhož roku.

Celkové náklady projektu: 4.693.956,- Kč.

Celkové náklady projektu za Společnou CIDLINU
Vlastní podíl od obcí

2 148 164,00
186 808,00

Vlastní podíl SC

6 397,00

Dotace

1 954 959,00
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Hodnocení MAS
Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin,
podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo
během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva
zemědělství. Místní akční skupiny byly rozděleny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů.
Téměř 80 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B, což znamená zlepšení oproti roku
2010.
Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech:
1. Strategické dokumenty MAS
2. Personální zajištění činnosti MAS – zde jsme ztráceli body za nízké % žen a mladých lidí
v členské základně, za neexistující pracovní skupiny
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER – zde jsme bohužel
ztratili 6 bodů za 2 vyřazené projekty (nesprávně formulované vyjádření stavebního úřadu)
4. Integrace a rozvoj MAS – nepřidělené body za nižší aktivitu členů, nerealizovaný projekt se
zahraniční MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS
7. Nadstavba aktivit MAS – nemáme žádnou nadstavbu při výběru projektů, za ostatní aktivity
nám byly body oproti sebehodnocení manažerky přidány (16 bodů)
Maximální počet možných bodů 200. Společná CIDLINA získala 156 bodů a umístili jsme se ve skupině
B, která je hodnocena jako dobře fungující MAS a je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER
(umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má
přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování).
Bodové rozdělení jednotlivých skupin
A
B
C
D
48 MAS 200 - 160 159 - 140 139 - 120 119 - 50
32 MAS 200 - 160 159 - 140 139 - 120 119 - 50
MAS 32+ 200 - 140 140 - 120 120 - 100 99 - 50

Královéhradecký kraj se může chlubit velmi dobrým hodnocením. 5 MAS je zařazeno mezi skupinu A,
7 MAS mezi skupinu B a jedna MAS skončila ve skupině C. Žádná MAS z Královéhradeckého kraje
nezůstala ve skupině D.
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Ostatní činnost
Do ostatní činnosti lze zahrnout poradenskou a inženýrskou činnost. Sdružení pořádá řadu setkání
veřejné správy, podnikatelů a NNO. Tato činnost je financována především z dotace
Královéhradeckého kraje a z doplňkové činnosti.
Dotace KHK
Celkové náklady projektu 155.872,- Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 80.000,- Kč. Finanční
prostředky byly použity převážně na pokrytí administrativních a organizačních záležitostí MAS.
Hrazen byl audit, mzdy, www stránky, školení, konference, příspěvky krajské síti a úroky z úvěru.
Setkání členů MAS Společné CIDLINY a Hradeckého venkova
Dne 10.1.2011 proběhlo myslivecké chatě v Radostově setkání členů Společné CIDLINY a Hradeckého
venkova. Představen byl projekt Modernizace sportovní brokové střelnice. Debata probíhala na téma
hodnocení projektů, aktualizace fichí a nastavení výběrových kritérií. Setkání bylo v přátelském duchu
a velmi živě se debatovalo.

Návštěva v Polsku
Společná CIDLINA zajistila prezentaci regionu na
výstavě pod názvem XIV. Malopolanka Gielda
Agroturystycznasa ve dnech od 9.4.2011 do
10.4.2011 v Krakově. Výstavu navštívilo kolem 3
tisíc účastníků. Současně s námi se na výstavě
prezentovali i naši partneři ze Slovenska.

Prezentace regionu na Zemi živitelce:
S koncem prázdnin již tradičně NS MAS ČR organizovala prezentaci jednotlivých MAS na 38. ročníku
výstavy Země živitelka. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 70 MAS, 14 regionálních značek,
z nichž 11 bylo pod patronací ARZ, 8 MAS ze Slovenska společně s Národní sítí rozvoje venkova
Slovenské republiky. Tradičně naše řady také rozšířila Národní síť venkovských komunitních škol.
Naše MAS se prezentovala prostřednictvím stánku Krajské sítě MAS.

14

Výroční zpráva 2011

LeaderFEST 2011
V úterý 17. a ve středu 18. května na
náměstí ve Štramberku bylo rušno. Na
pódiu se střídaly folklórní soubory, střed
náměstí lemovaly stánky a na jeho ploše
byla doslova hlava na hlavě. Štramberk
se totiž stal hostitelem akce LeaderFEST
2011, tedy setkání Leaderů evropských
zemí. Na akci věnovanou rozvoji
venkova a budoucnosti programu
Leader v období 2014 až 2020 se sešli
zástupci místních akčních skupin z 12 evropských zemí. Na této akci jsme samozřejmě nesměli
chybět.
Návštěva z Hradeckého venkova
Členové a partneři MAS Hradecký venkov v
sobotu 14. května 2011 vyjeli na kolech po
cyklotrasách našeho regionu. Jejich cesta
směřovala na ekofarmu v Penzionu Alwin, kde
bylo pro účastníky připraveno občerstvení a
příjemné posezení se zástupci naší MAS.
Kolegům jsme představili náš první projekt
podpořený z místní rozvojové strategie.

Královéhradecké dožínky
Na letošních Krajských dožínkách se prezentovala i Krajská síť Místních akčních skupin ČR. V pátek
dopoledne navštívili areál žáci základních a středních škol regionu, odpoledne pak i první návštěvníci
z řad veřejnosti. Hlavním programem, který MAS Královéhradeckého kraje návštěvníkům
připravili, bylo sobotní vystoupení Červenokostelecké cimbálovky a folklorního souboru Barunka.
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Přátelské setkání MAS Společná CIDLINA a MAS Hradecký venkov
Společná CIDLINA, o.s. připravila dne 14.7.2011 pro své kolegy z Hradeckého venkova netradiční
přátelské setkání. V rámci setkání prošli účastníci základním kurzem golfu a poté byl zahájen malý
turnaj.
Výsledky turnaje:
1. místo Hana Jarošová - Hradecký venkov
2. místo Petra Pražáková - Společná CIDLINA
3. místo Erika Jelínková - Společná CIDLINA
Pořádání akce se ujala firma Stavoka Kosice, a.s.
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Zemědělský den 2011
Dne 22.9.2011 se uskutečnil II. ročník Zemědělského dne. Tentokrát ve středisku v Sověticích.
Zemědělský den je nejen propagace domácího zemědělství, regionálních produktů, ale i spolupráce
metodou Leader. Zemědělský den je akce ve spolupráci MAS Hradecký venkov, Společná CIDLINA,
Chovseris a ZD Mžany. Obě místní akční skupiny se postaraly o program pro školy a školky, připravily
setkání starostů z regionu a podílely se na propagaci celé akce. O aktivitách MAS a myšlence Leader
promluvila předsedkyně Hradeckého venkova Jana Kuthanová a předseda Společné CIDLINY Jiří Šustr.

Chlumecký kotlík
Velice zajímavá akce proběhla v sobotu
3. září 2011 na koupališti v Chlumci nad
Cidlinou. Šlo o první ročník Chlumeckého
kotlíku, kdy se firmy a spolky z okolí sešly a
soutěžily o to, kdo uvaří nejlepší guláš. Akci
pořádalo Občanské sdružení Město v
zahradách
a Město Chlumec nad
Cidlinou. Společná CIDLINA připravila 5-ti
členný tým – Bitnerová, Jelínková, Pražáková,
Bitner, Finěk. Přípravě jsme věnovali spoustu
času, proběhla generálka s kritikou
veřejnosti. Všech 13 týmů mělo šanci na
výhru i díky tomu,
že tahaly z rukávu různé kuchařské fígle. Přibližně tisícovka platících
návštěvníků dokázala během chvíle, že tato akce si zaslouží další a další ročníky. Zhruba 1300 porcí se
rozdalo neuvěřitelnou rychlostí. Odborná porota nakonec po dlouhé úvaze dospěla k tomuto
rozhodnutí: Na třetím místě skončil tým Radnice s Konšelským gulášem, druhé místo patřilo
Sultánově harému s názvem guláše Turecká šavle a první místo obsadil tým Pardál s Pardálským
gulášem.
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Nákup dodávky energií:
Dvacetiprocentní úsporu nákladů za dodávku elektřiny jsme dosáhli nákupem energie na
Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK). Společná CIDLINA byla centrálním zadavatelem
pro celkem 20 subjektů z regionu. Města a obce sdružení nakoupily 2. března 2011 celkem 1293
megawatthodin elektřiny v hladině nízkého napětí a 854 megawatthodin zemního plynu v režimu
maloodběr s termínem dodání 2. pololetí 2011. Extrémně příznivou cenu dosáhly při nákupu
elektřiny – proti loňské průměrné ceně 1545 Kč/MWh došlo k poklesu na 1230 Kč/MWh, což je
historicky nejnižší cena za megawatthodinu elektřiny v hladině nízkého napětí dosažená na ČMKBK.
Zemní plyn pak sdružení Společná CIDLINA nakoupilo pro své členy za cenu 687 Kč/MWh, když
průměrná jednotková cena v uplynulém období činila 725,60 Kč.
Přesvědčili jsme se, že sdružit poptávku zájemců z území Společné CIDLINY do většího objemu, může
být výhodné. Pro dodavatele je větší objem dodávek energií zajímavější, což se nakonec projevilo
v ceně. Celkový proces nákupu, analýzou dat počínaje a podpisem smluv s dodavatelem konče, byl
zvládnut v horizontu několika týdnů.

Pořádané semináře, školení, workshopy :
 Seminář pro příjemce – 22. 6. 2011 v Nepolisech
 Setkání veřejné správy - 4. 10. 2011 v Chlumci nad Cidlinou
 Informativní schůzka pro neziskové organizace - 2. 11. 2011 v Novém Bydžově
Školení členů a zaměstnanců:
Zaměstnanci a členové jsou průběžně vzděláváni. V roce 2011 jsme se účastnili:
10.1.2011 Radostov – Setkání členů MAS SC + HK – výměna zkušeností
27.4.2011 Česká Skalice – Čerpání podpor PRV pro NNO
17.-18.5.2011 Leaderfest Štramberk
23.5.2011 Broumov – Hodnocení MAS
5.9.2011 Nepolisy - Projektový design a řízení
13.10.2011 Červený Kostelec – Venkovská konference KHK
15.-16.11.2011 Národní konference Venkov 2011 v Prčici
 14.12.2011 Nepolisy – Příklady dobré praxe
 Krajská síť MAS
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Kvantifikovatelné výstupy činnosti za rok 2011
 realizace projektu Dětem pro radost II
 školení pro žadatele v rámci SPL – 1x
 školení pro zaměstnance a členy – 3x
 administrace 2 výzev k podání žádostí z PRV ČR
 prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích
 prezentace na Dožínkách Královéhradeckého kraje
 návštěva partnerů v Polsku s prezentací na XIV. Malopolanka Gielda Agroturystycznasa
 spolupráce na konání Zemědělského dne 2011
 účast na LeaderFESTU ve Štramberku
doplňková činnost
 nákup elektřiny a plynu pro 20 partnerů z regionu
 zpracování 5 projektů do PRV
 další drobné projekty pro národní dotace, poradenství
 administrativní práce pro Cidlinu, svazek obcí

Členství v Krajském sdružení NS MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji
a Národní síti MAS ČR
Zástupci MAS v našem kraji se pravidelně setkávají. Společné schůzky pomáhají řešit přípravu žádostí
do programu LEADER a konzultovat problémy v oblasti rozvoje venkova. Celkem je ve sdružení 13
MAS a je zvolen pětičlenný výbor: předseda – Petr Kulíšek (MAS Nad Orlicí), místopředsedkyně – Jana
Kuthanová (MAS Hradecký venkov), členové – Jana Bitnerová (MAS Společná CIDLINA), Luboš Řehák
(MAS POHODA venkova) a Jan Balcar (MAS Království – Jestřebí hory).
Zástupcem kraje ve výboru Národní sítě byl zvolen Petr Kulíšek a členem pracovní skupiny LEADER při
Národní síti Jana Bitnerová. Práce NS MAS ČR v roce 2011 přinesla zpracování Národního
strategického plánu LEADER 2014+ a metodické příručky: Komunitně vedený místní rozvoj v praxi ČR
(možnosti aplikace čl. 28 - 31 návrhu Nařízení o společných ustanoveních k EU fondům a čl. 42 - 45
návrhu Nařízení o podpoře pro rozvoj venkova).

Orgány sdružení
Činnost orgánů sdružení je vyčíslena počtem jednání v roce 2011:






Valná hromada - 3x, průměrná účast 73%
Dozorčí rada - 2x, účast 100%
Programový výbor (jen pro účely programu Leader) - 2x, účast 100%
Výběrová a hodnotitelská komise (jen pro účely programu Leader) – 3x, účast 100%
Monitorovací výbor – 1x, účast 100%

Správní rada se v roce 2011 nesešla, jelikož úkoly tohoto orgánu byly předmětem jednání na valných
hromadách.
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Hospodaření
Hospodaření sdružení za rok 2011 skončilo ziskem 49.227,- Kč. Stručný přehled přináší následující
tabulka. Závazky tvoří úvěr na provoz. Pohledávky tvoří nevyplacené dotace na provoz z PRV ČR a
nezaplacené faktury z projektu Zelená úsporám.
Podrobné finanční výkazy jsou přílohou této výroční zprávy.

Peněžní prostředky

507 197,- Kč

Výsledek hospodaření

49 227,- Kč

Závazky

500 000,- Kč

Pohledávky

531 030,- Kč

Dlouhodobý majetek nehmotný

279 098,- Kč

Dlouhodobý majetek hmotný

15 333 374,- Kč

Za rok 2011 byl firmou SYSTEMA AUDIT a.s. proveden audit účetní závěrky a ověření dodržení
podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací.
Výrok auditora:
Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního
kapitálu a finanční situace občanského sdružení Společná CIDLINA, o.s., Nepolisy 75, ke dni
31.12.2011 a výsledku hospodaření za rok 2011 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy České republiky.
Na základě uvedených skutečností doporučujeme schválit roční účetní závěrku za rok 2011 BEZ
VÝHRAD.
V Nepolisech 5.dubna 2012
Zpracovala Jana Bitnerová
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