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Program LEADER je jednou z iniciativ Evropské unie financovaných
ze strukturálních fondů. Jeho cílem je motivovat a podporovat místní subjekty
tak, aby uvažovaly o dlouhodobých perspektivách svého regionu.
K nejdůležitějším prvkům programu patří integrované strategie rozvoje a důraz
na spolupráci. Příprava a realizace je založena na partnerství místních subjektů
ze všech sektorů. Evropský hospodářský a sociální výbor dne 20. ledna 2011
vypracoval stanovisko k tématu Leader jako nástroj pro místní rozvoj. I přes
kritiku Evropského účetního dvora je používání metody LEADER funkční a plně zohledňuje politiku
Evropské unie s tím, že je efektivní, způsobuje pozitivní změnu, je cílená, plošná a transparentní. Proto
má tato metoda svoje místo v evropské politice rozvoje venkova a v programech rozvoje venkova
členských států a zasluhuje vyšší podpory nejen ve společné zemědělské politice.
Závěrem stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru je, že metoda LEADER
prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých 20 let. Proto je třeba uvažovat o dalším rozšíření
metody LEADER jako osvědčeného nástroje rozvoje. Výbor navrhuje, aby se metodou Leader realizovalo
více finančních prostředků nejen budoucích programů rozvoje venkova. Pro operační programy v období
po roce 2013 je zapotřebí uvažovat o podstatném posílení partnerských přístupů s potřebnou
standardizací procesů a partnerství s vysokými požadavky na přidanou hodnotu, účelnost, osobitost
a účinnost jejich projektů. Leader je spíše metoda zaměřená na probuzení rozvoje venkova a jeho
zavádění do venkovských společenství, než stanovený soubor pravidel a opatření. Zkušenost ukázala,
že LEADER je schopen zásadně změnit každodenní život lidí ve venkovských oblastech. V členských státech EU bylo s jeho pomocí v mnoha venkovských oblastech dosaženo řady hodnotných výsledků.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
V Královéhradeckém kraji je celkem 13 místních
akčních skupin. Všechny místní akční skupiny v tomto
kraji jsou finančně podpořeny z Programu rozvoje
venkova ČR. Královéhradecký kraj je jako jediný kraj
plně podpořen. MAS v tomto kraji již dlouhodobě
spolupracují a vytvořily Krajské sdružení Národní sítě
Místních akčních skupin ČR, o.s. v Královéhradeckém
kraji.
Místní akční skupiny jsou pro Královéhradecký
kraj především finančním přínosem. Za období
2008 - 2011 přinesly do kraje finanční podporu ve výši
311 mil. Kč. Proinvestováno bylo celkem 438 mil. Kč.
Podporovány jsou především projekty do občanské
vybavenosti, drobného podnikání, zemědělství
a kulturního dědictví. Alokované částky do roku 2013
jsou již známé. Při správné realizaci strategických plánů bude v kraji proinvestováno 682 mil. Kč a získány
dotace v objemu 502 mil. Kč.
Převážná část zdrojů financování MAS je z
Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. Laeder,
Opatření IV.1.2. realizace místní rozvojové strategie,
Opatření IV.1.1 místní akční skupina a Opatření IV.2.1
realizace projektů spolupráce. Výše finančních částek
čerpaných z jednotlivých opatření ukazuje graf.
Jana Bitnerová, manažer Společné CIDLINY

VYJEDNÁVACÍ TÝM NÁRODNÍ SÍTĚ MAS ČR
Prosazení přístupu odspodu, tzv. komunitně vedeného místního rozvoje, je novinkou pro
představitele národních orgánů, případně pro zástupce krajů, které mají administraci operačních
programů v ČR na starosti. Pouze námi vedená osvěta v podobě přenášení evropských zkušeností byla
doposud málo účinným nástrojem. O prosazení metody LEADER v co nejširším kontextu jsme se snažili
několik let nejen my jako zástupci Místních akčních skupin v rámci svých funkcí v pracovních skupinách
či vyjednávacích orgánech, ale také někteří zástupci ministerstev, kteří se při svých pracovních cestách
s metodou blíže seznámili v zahraničí, nebo i u nás. NS MAS ČR proto zřídila roli vyjednavače sítě, jehož
pracovní náplní je dojednání co nejlepších podmínek pro Místní akční skupiny v příštím plánovacím období
EU 2014–2020. Došlo tak k soustředění tlaku a účinnějšímu prosazování zájmů venkovských regionů.
Výsledky práce koordinátora vyjednávacího týmu v období 02 - 06/2012
Návrh nových Operačních programů (zatím nejpravděpodobnější varianta, ale není schváleno vládou):
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízený min. prům. a obchodu
Operační program Páteřní infrastruktura řízený ministerstvem dopravy
Operační program Zaměstnanost a vzdělávání řízený ministerstvem práce a sociálních věcí
Integrovaný regionální operační program řízený ministerstvem pro místní rozvoj
Operační program Praha - pól růstu ČR řízený Magistrátem hlavního města Prahy
Operační program Technická pomoc řízený ministerstvem pro místní rozvoj
Program rozvoje venkova řízený ministerstvem zemědělství
Operační program Rybářství řízený ministerstvem zemědělství
Rozvoj venkova je sice předmětem podpory stejnojmenného programu, avšak intervence do venkovského
prostoru nejsou omezeny jen na tento program. Jsou identifikovány problémy, které podvazují rozvoj
venkovského prostoru ČR, přičemž i zde jsou patrné zjevné meziregionální rozdíly. I zde tedy bude platit
pravidlo o různých způsobech jejich řešení v různých typech venkova. Ve venkovském prostoru budou
realizovány specifické intervence různých operačních programů, avšak v různé intenzitě. Stejně jako
v případě měst je při podpoře rozvoje venkova potřeba přistupovat strategicky na základě rozvojových
konceptů a plánů. Takovéto plány budou vznikat pro rozsáhlejší území, než je vymezení jedné konkrétní
obce. Klíčovou roli pro rozvoj venkova by měla sehrávat menší či větší města, která tvoří přirozená
střediska pro okolní venkovský prostor. Svůj vliv na rozvoj venkovského prostoru by měly posílit místní
akční skupiny, které by nově měly dostat větší prostor při realizaci projektu všech OP na regionálním
základě. Stanou se součástí celého procesu implementace OP od přípravy a programování přes monitorování až po hodnocení.
V případě ČR se předpokládá vícefondový přístup – tedy MAS bude realizovat program rozvoje
venkova + minimálně jeden další operační program. V ČR bude z prostředků současného PRV doplněno
pokrytí území – nebudou vytvářeny nové MAS na územích stávajících (nepřekrývají se) => tedy nebudou
existovat různé MAS pro různé operační programy. MMR (Národní orgán pro koordinaci) bude mít řídící
funkci – veškeré kompetence tvorby OP budou na jednotlivých Řídících orgánech => preferovaným
tématem je jednotná metodika tvorby OP, jejich realizace a především jejich kontroly => jednotná metodika řízení. MMR počítá se začleněním MAS do struktury implementace, formu partnerství by chtěli začlenit
nejen do přípravy materiálů (několikrát apelováno na aktivní zapojení MAS do přípravy), ale také do rozhodovacích a kontrolních procesů.
Jednání o přijatelnosti komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader proběhla
na MPSV, MŽP, MPO a MMR. Na všech ministerstvech je tato metoda přijímána a v podstatě se dá
konstatovat, že pokud budou v jimi řízeném OP opatření vhodná pro začlenění Leaderu, tak ho pro svou
implementaci využijí. Na MZe bude tato metoda využita napříč prioritami PRV.
Výběr MAS mezi způsobilé pro tvorbu strategií v období 2014–2020 zajistí s největší pravděpodoností
MZe / SZIF již v současném období. MAS budou muset být připraveny (nejlépe k 1. 1. 2014) na
implementaci podle nových pravidel. Základem bude fungování MAS dle minimálních standardů. V ČR je
nutno zajistit fundovanost všech MAS alespoň na minimální stanovenou standardní úroveň dle
Minimálních standardů (ty by měly být schváleny v říjnu na mimořádné valné hromadě NS MAS ČR na
konferenci VENKOV 2012).
Václav Pošmurný, koordinátor vyjednávacího týmu

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2020
Národní síť MAS ČR zpracovala Národní strategický plán LEADER 2014+. Je to strategický materiál
zaměřený na uplatnění metody Leader v rozvoji venkova po roce 2013. Tento dokument obsahově vychází
ze struktury Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky. NSP LEADER 2014+ předkládá
analýzy a návrhy v daných oblastech a tématech z hlediska rozvoje venkova v daném období s ohledem
na možnost uplatnění metody LEADER v těchto aktivitách. Hlavním přínosem metody LEADER je způsob,
jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny. NS MAS v plánovacím období
2014 – 2020 navrhuje, aby se metoda LEADER stala součástí všech budoucích operačních programů, které
budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru a aby tyto programy začlenily MAS jako nedílnou
součást své implementační struktury. V NSP LEADER 2014+ jsou vymezeny cíle jako například zlepšit
zacílení a zvýšit efektivitu využívání zdrojů pro rozvoj venkovského prostoru širším zapojením metody
LEADER, zajistit rovné příležitosti ve využívání těchto zdrojů pro jednotlivé typy příjemců na venkově,
integrovat politiky i programy tak, aby byly venkovem využitelné a přinášet inovace do rozvoje venkova
výměnou a sdílením zkušeností v sítích a zajistit přístup obyvatel venkova k civilizačním výhodám
i adekvátní podmínky pro udržitelný život.
Společná CIDLINA by při strategickém plánování na období 2014 – 2020 měla vycházet z možnosti
čerpání finančních prostředků ze všech operačních programů. Strategie 2014+ by měla plynule navazovat
na ISÚ 2007 – 2013 a zohlednit naplňování některých cílů a priorit.
Střednědobou evaluací se zjišťuje, že občanská vybavenost bude v tomto regionu dostatečná
a region by se měl zaměřit na jiné priority. Spolupráce s veřejným sektorem je na velmi dobré úrovni,
spolupráce s neziskovým sektorem je dostatečná. Velmi pokulhává zapojení podnikatelů do rozvoje
regionu. Tento nedostatek by bylo vhodné odbourat již při strategickém plánování pro další období.
Ukazuje se, že některé slabé stránky nebyly realizací ISÚ 2007 – 2013 vůbec dotčeny. Strategie 2014+
by
se mohla více zaměřit na podnikatelský a neziskový sektor, především na podporu podnikání
a
zájmových činností spolků v regionu. Neopomenutelná určitě bude i technická infrastruktura. Region
má ve všech obcích veřejný vodovod, odkanalizováno je 58 % obcí, plynofikováno je 100 % obcí. Ve velmi
špatném stavu jsou místní komunikace. Region není turisticky zajímavé místo, ale rozvoj cyklostezek
a drobných atraktivit pro cestovní ruch není určitě špatnou cestou k dalšímu rozvoji.
Integrovaná strategie rozvoje by měla být vizí regionu s širšími cíli. Naplňovat ji budou programové
plány, jejichž specifické cíle budou korespondovat s jednotlivými programy EU. V programových plánech
budou monitorovací indikátory stanovené dle potřeb regionu, ne dle finančních prostředků jednotlivých
programů. Indikátory stanovené na základě objemu finančních prostředků nemají pro region vypovídající
hodnotu. Neukazují skutečnou potřebu regionu. Každý programový plán bude obsahovat projektové fiche,
grantová schémata či integrovaný projekt s již podrobnými specifikacemi (komu, na co, kolik, za jakých
podmínek, apod.). V některých programech nebude MAS splňovat podmínky příjemce stanovené poskytovatelem. Například rozlohu, počet obyvatel, apod. V tomto případě bude vhodné již do strategie zahrnout
řešení tohoto nedostatku. Projekt by mohl být řešen ve spolupráci s jinou MAS, případně jiným subjektem.
Jedna MAS nebo subjekt bude koordinační. Tato spolupráce by byla vhodná se sousedními MAS – Hradecký venkov a Podchlumí. Strategii bude nutné zpracovat se širokou veřejností a promítnout již dosažené
cíle. Bude vhodné jmenovat pracovní skupinu ze všech sektorů.
Jana Bitnerová, manažer Společné CIDLINY

ROZVOJOVÉ PLÁNY OBCÍ
V současné době u některých obcí
v regionu probíhají práce na rozvojových
plánech pro období 2013 – 2020. Součástí
tvorby je i dotazníkové šetření veřejnosti
o problémech jednotlivých obcí a povědomí
o našem sdružení.

VÝZVY K NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER NEJEN SPOLEČNÁ ŘEKA
Za období realizace SPL bylo vyhlášeno celkem 8 výzev na příjem projektů. V těchto výzvách bylo
přijato 108 projektů v objemu 80 mil. Kč. Požadovaná částka dotace byla necelých 53 mil. Kč. Rozdělená
dotace na vybrané projekty činí 29 mil. Kč. Podpořeno bylo 66 projektů ( 61% ). Všechny projekty, kromě
projektů z Výzvy č. 2/2011 jsou zrealizovány a proplaceny.
Výzva

Přijaté projekty
Požadovaná dotace

Vybrané projekty
Celkové náklady

Dotace

Vykryto

1/2008

10 029 941,- Kč

5 064 696,- Kč

3 634 177,- Kč

36 %

1/2009

1 113 537,- Kč

1 871 857,- Kč

1 113 537,- Kč

100 %

2/2009

4 807 531,- Kč

4 693 875,- Kč

3 542 626,- Kč

74 %

3/2009

5 394 762,- Kč

5 592 625,- Kč

3 419 145,- Kč

63 %

1/2010

7 370 528,- Kč

5 013 023,- Kč

3 871 801,- Kč

53 %

2/2010

11 938 3 59,- Kč

9 869 512,- Kč

5 886 866,- Kč

49 %

1/2011

2 322 338,- Kč

5 922 971,- Kč

2 322 338,- Kč

100 %

2/2011

9 825 205,- Kč

8 065 032,- Kč

4 492 781,- Kč

46 %

Celkem

52 802 201,- Kč

46 293 591,- Kč

29 058 564,- Kč

55 %

DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ
MAS Hradecký venkov,
MAS Podchlumí, MAS Společná
CIDLINA a MAS Zálabí vytvoří
v rámci projektu na svém
území podmínky pro historické,
kulturní
a
společenské
využití kostela v Suché, kostela
sv. Jakuba v Novém Bydžově
a kostela sv. Voršili v Chlumci
nad Cidlinou, Hankova domu
v Hoříněvsi a muzea v Týnci nad
Labem. V rámci projektu
se vybudují tři stálé a několik
putovních
expozic.
MAS
společně zorganizují tři velké
propagační akce pro širokou
veřejnost za účelem poznávání
historie,
tradic
regionů
a navázání další spolupráce
mezi regionálními partnery. Partnerské MAS pořídí mobilní výstavní panely a vytvoří společnou
publikaci, která bude zaměřena na propagaci specifických regionálních památek, lidových a kulturních
tradic z území.
Projekt byl vybrán k financování a realizace bude zahájena v srpnu 2012.

TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou
Výměna oken – Sokolovna Chlumec n. C.
V rámci projektu došlo k výměně 20 ks oken
a 1 ks vchodových dveří u objektu sokolovny.
Tvar oken se vrátil k původnímu členění.
Celkové náklady projektu: 678 451,- Kč
Z toho dotace: 282 688,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Zadražany
Víceúčelové hřiště Zadražany
Realizací projektu bylo vybudováno víceúčelové
hřiště s asfaltovým povrchem, přístupový chodník
a 2 kusy dětských hracích prvků.
Celkové náklady projektu: 990 282,- Kč
Z toho dotace: 891 253,- Kč

OS Rada seniorů Novobydžovska
Vytvoření zázemí pro zájmovou činnost seniorů
Realizací projektu byl vyřešen problém vybavení pro činnost
volnočasových aktivit seniorů—zejména rehabilitační
pomůcky při cvičení, šicí stroj a počítač.
Celkové náklady projektu: 74 942,- Kč
Z toho dotace: 59 953,- Kč

František Vávra, Kladruby
Rekonstrukce—přístavba dílny, Kludruby
Realizací projektu došlo k vybudování přístavby
stávající dílny na obrábění
Celkové náklady projektu: 998 121,- Kč
Z toho dotace: 415 877,- Kč

Pavel Košťál, Kosičky

Modernizace provozovny—nákup nové technologie
Předmětem projektu byl nákup 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

Tomáš Kafka, Hlušice
Zařízení linky na zpracování dřeva
Výsledkem projektu je funkční kompletní linka na zpracování dřeva
skládající se z pásové pily a omítací pily.
Celkové náklady projektu: 495 936,- Kč
Z toho dotace: 247 968,- Kč

Kinský dal Borgo, a.s.
Pohádková cesta
V rámci projektu byla vytvořena naučná stezka pro děti
s názvem „Pohádková cesta“. Zábavnou formou se
podaří rozvíjet dětskou fantazii a zároveň získat
znalosti nejen o přírodě.
Celkové náklady projektu: 427 200,- Kč
Z toho dotace: 284 800,- Kč

MUDr. Jaromír Janata
Sportovní sál Lovčice
Rekonstrukce sokolovny za účelem obnovení
původní činnosti (zajištění vnitřních sportovních aktivit)

Celkové náklady projektu: 2 229 907,- Kč
Z toho dotace: 988 580,- Kč

