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Úvod
Vážení příznivci,
v roce 2021 jsme se stále ještě potýkali s covidovou pandemií a většina jednání, akcí a seminářů byla
přesunuta do online prostoru. Na tento druh komunikace jsme si již zvykli a přináší to i řadu pozitiv,
jako je především úspora času, který by jinak zabral přesun na jednotlivá jednání. Pandemie ovšem
nijak výrazně nenarušila činnost naší místní akční skupiny. Vše je realizováno v termínech a jsou
naplňovány výstupy strategie a jednotlivých realizovaných projektů.
Finanční prostředky alokované pro programové období 2014 – 2020 jsou rozděleny. Většina projektů
je již realizována, poslední projekty jsou ještě v realizaci. Zbytkové finanční prostředky jsou
v Programovém rámci Programu rozvoje venkova, kde nám byla navýšena alokace. Tyto peníze budou
rozděleny poslední výzvou, která bude vyhlášena v roce 2022.
Rok 2021 byl i rokem plánování nové vize programovacího období 2021 – 2027. Byla zpracována
koncepční část strategie, podána řídícím orgánům ke schválení a v červenci byla schválena. Priority
a cíle pro další období jsou tedy stanoveny a teď jen připravit akční plány k jednotlivým operačním
programům a začít realizovat. Akční plán pro Operační program Zaměstnanost je připraven v pracovní
verzi, ale zatím bez jasných pravidel, která nejsou zatím ze strany řídících orgánů schválena. Na dalších
akčních plánech nebyly práce zahájeny ve smyslu vlastního zpracování dokumentu.
Nově začala místní akční skupina „koketovat“ s problematikou komunitní energetiky. Seznámili jsme
se s problematikou na mnohých seminářích a konferencích. V konkrétních krocích nám brání
legislativa, nedostatek odborníků na tuto problematiku a samozřejmě i zatím neodbornost našeho
týmu. Energetika jako taková musí být řešena v úzké spolupráci s obcemi a osvěta u nás nebyla
na takové úrovni, že bychom k této aktivitě přesvědčili většinu aktérů v regionu. Toto zůstává velkou
výzvou pro další roky.

Zaměstnanci
Místní akční skupina má 6 zaměstnanců na plný úvazek. Mzdy jsou hrazeny z projektů a vlastních
zdrojů. Vlastní zdroje tvoří spolufinancování ve výši 5 %.
Ing. Jana Bitnerová, vedoucí zaměstnanec SCLLD, manažerka spolku
Petra Pražáková, projektová manažerka
Lenka Jelínková, účetní, finanční manažerka
Bc. Žaneta Musilová, projektová manažerka
Mgr. Stanislava Vojtěchová, odborný expert na logopedii
Bc. Lucie Říhová, manažerka projektu Místní akční plán II., odborník na strategii a plánování

Další zaměstnanci jsou využíváni na dohody o provedení práce. Nejvíce dohod o provedení práce je
v projektu Místní akční plán II., kde jsou placeni odborníci především z řad lektorů a škol.
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Členská základna
V členské základně v roce 2021 nastala změna a to přijetím nového člena Barbory Roušarové, jako
fyzické osoby.
název

IČO

statutární orgán

zástupce

Jana Bitnerová

2.

Loučná Hora dětem, z.s.

22845640

3.

Na podporu aktivit v NB, z.s.

67442013

Obec Barchov

00268593

Mgr. Ladislav Vlachý Mgr. Ladislav Vlachý

Střední škola technická a řemeslná, Nový
Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

00087751

Mgr. Vladimír Blažej Mgr. Vladimír Blažej

6.

Libor Morávek

03546985

Libor Morávek

Libor Morávek

7.

Barbora Roušarová

Barbora Roušarová

Barbora Roušarová

Ing. Štěpánka
Holmanová
Mgr. Lenka
Šilhánková

Ing. Štěpánka
Holmanová
Mgr. Lenka
Šilhánková

71190961

Blanka Hatašová

Blanka Hatašová

4.
5.

vzdělávání

1.

9.

Obec Vinary

sociální

8.

10.

00269751

Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb,
o.p.s.
Svaz tělesně postižených v České republice z.
s. místní organizace NB

1517031

Jana Bitnerová

Ing. Jana Bitnerová

Marie Matyášová,
Dis
Ing. Marcela
Česáková, MPA

Marie Matyášová,
Dis
Ing. Marcela
Česáková, MPA

Město Chlumec nad Cidlinou

00268861

Ing. Miroslav Uchytil Ing. Miroslav Uchytil

12.

Město Nový Bydžov

00269247

Ing. Pavel Louda

Ing. Pavel Louda

Obec Chudeřice

00268887

Ing. Miloš Veselý

Ing. Miloš Veselý

Obec Nepolisy

00269212

Ing. Dušan Šustr

Jiří Šustr

Školní jídelna, Chlumec nad Cidlinou

75017580

Zdenka Macháčková Zdenka Macháčková

16.

Obec Olešnice

00269263

Pavel Procházka

Pavel Procházka

17.

Lenka Bažantová

Lenka Bažantová

Lenka Bažantová

18.

NATURA DK, a.s.

25291661

Mgr. Miloš Hladík

Mgr. Miloš Hladík

Stavoka Kosice, a.s.

25275119

Ing. Václav Bareš

Ing. Václav Bareš

Miroslav Hanuš

16283848

Miroslav Hanuš

Miroslav Hanuš
Miroslav Kučera

14.
15.

19.
20.

ekonomika

13.

veřejná správa

11.

Rovina Písek, a.s.

25251261

22.

AGRO DZ, s.r.o.

05848385

Ing. Jaroslav Zych

Ing. Jaroslav Zych

23.

Agropodnik Humburky, a.s.

64259668

Ing. Petr Švorc

Ing. Petr Švorc

24.

SKP Judo Nový Bydžov, z.s.

26589044

Jan Ježek

Ing. Erika Jelínková

25.

Spolek Město v zahradách

69154384

Josef Komárek

Ing. Pavel Školník,
MPA

26.

Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.

28553527

MUDr. Ambrož
Homola,Ph.D.

Ing. Ondřej Havlíček

27.

TJ Sokol Nepolisy, z.s.

61222712

Ing. Ján Baláž

Ing. Ján Baláž

28.

Josef Kadavý

4

Josef Kadavý

Josef Kadavý

ŽP

21.

Ing. Václav
Smetiprach
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Orgány
Ve statutárních orgánech nenastaly žádné změny.
Správní rada, funkční období čtyřleté, 9 členů, volba 28. 11. 2018
člen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zástupce
Libor Morávek
Ing. Pavel Louda
Ing. Miloš Hladík
Ing. Miroslav Uchytil
Marie Matyášová, Dis
Ing. Václav Bareš
Ing. Jaroslav Zych
Ing. Ondřej Havlíček
Ing. Štěpánka Holmanová

Libor Morávek
Město Nový Bydžov
NATURA DK, a.s.
Město Chlumec nad Cidlinou
Loučná Hora dětem, z.s.
Stavoka Kosice, a.s.
AGRO DZ, s.r.o.
Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.
Obec Vinary

Výběrová komise, funkční období jednoleté, 7 členů, volba 2. 12. 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

člen
Obec Barchov
Lenka Bažantová
Josef Kadavý
Miroslav Hanuš
SKP Judo Nový Bydžov, z.s
Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.
Obec Nepolisy

zástupce
Mgr. Ladislav Vlachý
Lenka Bažantová
Josef Kadavý
Miroslav Hanuš
Ing. Erika Jelínková
Mgr. Lenka Šilhánková
Jiří Šustr

Dozorčí rada, funkční období čtyřleté, 5 členů, volba 28. 11. 2018

1.
2.
3.
4.
5.

člen
Na podporu aktivit v NB, z.s.
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov,
Dr. M. Tyrše 112
Obec Chudeřice
Spolek Město v zahradách
TJ Sokol Nepolisy, z.s.

zástupce
Ing. Marcela Česáková, MPA
Mgr. Vladimír Blažej
Ing. Miloš Veselý
Ing. Pavel Školník, MPA
Ing. Ján Baláž

Předseda, funkční období čtyřleté, volba 18. 6. 2020
člen

zástupce

Obec Nepolisy

Jiří Šustr
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Rozvoj venkova je na území Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s. realizován v souladu
se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022. Realizace jednotlivých projektů
je podpořena z Operačního programu zaměstnanost, Operačního programu životního prostředí,
Integrovaného regionálního operačního programu či prostřednictvím jednotlivých fichí z Programu
rozvoje venkova tj. Konkurenceschopné zemědělství, Podpora podnikatelů, Konkurenceschopné
lesnictví a Environmentální funkce lesa. Dalšími finančně podporovanými oblastmi jsou: Školství
(rekonstrukce školních budov), Bezpečnost dopravy (rekonstrukce chodníků a cyklostezek), Sociální
služby (podpora terénních, odlehčovacích sociálních služeb), Sociální podnikání (podpora sociálních
podniků), Prorodinná opatření (příměstské tábory).
K 31. 12. 2021 bylo vyhlášeno 22 výzev a podpořeno celkem 80 projektů.
Programový
rámec

Opatření
Investice do sociálních
služeb

Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP)

Bezpečně do škol a
zaměstnání
Sociální bydlení
Investice do kvalitního
vzdělávání

Název výzvy
Investice do soc. služeb I.
Bezpečně do škol a zaměstnání I.
Bezpečně do škol a zaměstnání II.
Bezpečně do škol a zaměstnání III.
Bezpečně do škol a zaměstnání IV.
Sociální bydlení I.
Investice do kvalitního vzdělávání I.
Sociální podnikání I.

Sociální podnikání

Podpora podnikatelů
Program
rozvoje
venkova
(PRV)

Konkurenceschopné
zemědělství
Konkurenceschopné
lesnictví
Environmentální funkce
lesa
Občanská vybavenost

Operační
program
zaměstnanost
(OPZ)

OPŽP

Ekonomicky aktivní
obyvatelé

Aktivity v sociální oblasti
Realizace sídlení zeleně

Sociální podnikání II.
Podpora podnikatelů I.
Podpora podnikatelů II.
Podpora podnikatelů III.
Konkurenceschopné zemědělství I.
Konkurenceschopné zemědělství II.
Konkurenceschopné lesnictví I.
Konkurenceschopné lesnictví II.
Environmentální funkce lesa I.
Občanská vybavenost I.
Prorodinná opatření
Sociální podnikání
Prorodinná opatření II.
Sociální podnikání II.
Sociální služby I.
Sociální služby II.
Aktivity v sociálním začleňování
Realizace sídlení zeleně
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Počet podpořených
projektů
2 projekty
4 projekty
5 projektů
5 projektů
1 projekt
žádný projekt
nepředložen
1 projekt
žádný projekt
nepředložen
1 projekt
8 projektů
10 projektů
10 projektů
3 projekty
7 projektů
registrovaný projekt
stažen žadatelem
1 projekt
žádný projekt
nepředložen
8 projektů
1 projekt
1 projekt
1 projekt
1 projekt
1 projekt
2 projekty
1 projekt
7 projektů
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Přehled výzev a přijatých projektů za rok 2021:
Výzva č. 9 „Výzva MAS Společná CIDLINA – IROP – Bezpečně do škol a zaměstnání IV“
Výzva vyhlášena dne 26. 4. 2021, ukončena 27. 5. 2021. Do výzvy byl přijat 1 projekt. Projekt je již
schválen v závěrečném ověření způsobilosti. K této výzvě nebyl pořádán seminář. Byl konzultován
pouze jeden záměr a to přímo s žadatelem.
Výběrová komise 1. 6. 2021. Správní rada 10. 6. 2021

Žadatel

Obec Kosičky

Název projektu

CZV

Komunikace pro chodce Kosičky úsek S5 II

1.174.845,74 Kč

Přehled čerpání jednotlivých opatření SCLLD k 31. 12. 2021
Alokované finanční prostředky pro období 2014 – 2020 jsou rozděleny. U programového rámce OP
Zaměstnanost je i po navýšení alokace v průběhu let vyčerpáno 100%. Programový rámec OP Životní
prostřední zůstane v čerpání jen na 83% a to z důvodu možnosti vyhlásit pouze jednu výzvu.
Programový rámec IROP je v čerpání na 97% (zůstatek nerozdělené alokace 10 259,- Kč).
U Programového rámce Programu rozvoje venkova došlo k navýšení alokace o 4,9 mil. Kč, která byla
rozdělena do jednotlivých Fichí/opatření na základě záměrů a nepodpořených projektů. Z tohoto
důvodu je u opatření Podpora podnikatelů, Konkurenceschopné zemědělství a Občanská vybavenost
čerpání pouze mezi 50 a 79%. Toto navýšení a zbytky z dalších Fichí budou rozděleny v poslední výzvě
v roce 2022.
Po realizaci posledních projektů budou zůstatky ve skutečnosti vyšší a to z důvodu výběrových řízení
a nedočerpání prostředků na jednotlivých projektech. Je před námi poslední výzva v roce 2022
a předpokládáme, že rozdělení celkové alokace na období 2014 – 2020 neklesne pod 95%.
Indikátory k jednotlivým opatřením jsou naplňována průběžně na základě realizací jednotlivých
projektů.
Čerpání v jednotlivých opatřeních přináší následující tabulka.
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FINANCOVÁNÍ – alokované finanční prostředky
Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Sociální podnikání
1.1. Silná ekonomika a
rozvinutý trh práce

1.2. Konkurenceschopné
zemědělství a lesnictví

Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné zdroje
(SR,SF) (b)

Skutečný stav
rozdělených Kč
(CZV)
913 938,00

Skutečný stav
čerpání
(v % CZV)
100

913 938,00

868 241,10

Podpora podnikatelů

11 000 000,00

7 039 991,00

3 960 009,00

8 745 202,00

79

Ekonomicky aktivní obyvatelé
regionu

10 179 050,00

8 652 190,00

521 453,00

10 137 259,00

100

Konkurenceschopné zemědělství

6 000 000,00

3 840 000,00

2 160 000,00

4 360 568,00

72

Konkurenceschopné lesnictví

1 990 000,00

1 273 600,00

716 400,00

1 990 000,00

100

-

-

-

-

Aktivity v sociální oblasti

5 820 950,00

4 947 800,00

873 150,00

5 819 350,00

100

Investice do soc. služeb

1 465 623,00

1 392 341,85

1 465 623,00

100

Občanská vybavenost

4 730 710,00

3 027 652,00

2 555 698,00

54

Investice do kvalitního vzdělávání

9 998 538,79

9 498 611,85

9 998 538,79

100

-

-

-

Environmentální funkce lesa

3.2. Kvalitní a dostupné
veřejné služby

Z toho dotace

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)
po změnách

4.1. Kvalitní a dostupné bydlení Sociální bydlení

1 703 058,00

-

-

5.1. Vysoká úroveň dopravy

Bezpečně do škol a zaměstnání

23 273 446,55

22 109 774,20

23 263 187,00

97

5.2. Kultivovaný veřejný
prostor

Regenerace veřejných prostranství

13 333 333,00

8 000 000,00

11 067 982,94

83

2.1. Fungující veřejná správa

Spolupráce MAS

-

-

-

-

U Opatření Podpora podnikatelů, Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví, Občanská vybavenost a Spolupráce MAS je místo CZV uvedena částka celkové
podpory.

Projekt „Přípravné, provozní a animační činnosti MAS Společné CIDLINY, z.s.“
Projekt zahrnuje aktivity vedoucí k naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu
Společná CIDLINA 2014 - 2022. Aktivitami se rozumí přípravné a provozní činnosti. Animace strategie
komunitně vedeného místního rozvoje a školských zařízení v OP VVV. Projekt pokrývá cca 50% činnost
kanceláře spolku.
Plánovaná realizace projektu je od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2023. Z důvodu finančních prostředků
předpokládáme, že projekt ukončíme v polovině roku 2023. Projekt je rozdělen na 11 etap. Etapy jsou
po změnách 6 měsíční. V roce 2021 byla proplacena a schválena etapa č. 6 a 7.
Indikátory projektu:
Indikátor

Plán

Plnění k 31. 12. 2021

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů

26

26

Počet úspěšně zrealizovaných výzev

20

19

Animace školských zařízení
Společná CIDLINA v rámci realizace SCLLD poskytuje našim školám metodickou podporu v rámci
Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. „šablony“. Zaměstnanec MAS
poskytuje školám a školkám podporu, tak aby byly schopny realizovat zjednodušené projekty včetně
podání žádostí, vykazování zpráv o realizaci, žádostí o platbu v monitorovacím systému ISKP 14+
a ukončení realizace těchto projektů. Tato pomoc je poskytována školám zdarma.

Místní akční plán regionu Společná CIDLINA II.
Projekt zaměřený na zlepšení kvalitu vzdělávání na území ORP Nový Bydžov a přidružených obcí
Chlumce nad Cidlinou. Do projektu je zapojeno celkem 26 subjektů, které zahrnují jak mateřské školy,
tak školy základní, DDM a školy speciální.
Výstupem projektu bude:
Udržení a prohloubení spolupráce všech partnerů ve vzdělávání v našem regionu
Popis potřeb každé mateřské a základní školy
7 strategií rozvoje vzdělávání především na větších mateřských a základních školách
Strategie vzdělávání regionu Společná CIDLINA
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V rámci implementace projektu je realizováno mnoho aktivit, které vedou ke zkvalitnění vzdělávání
v našem regionu. Ve výroční zprávě uvádíme pár příkladů některých aktivit realizovaných v roce 2021:
Úžasné fyzikální pokusy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Příprava předškoláka – správný sed, uvolnění kloubů horní končetiny

Seminář s názvem Jak modelovat vlastní projekt 3D.
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Cyklus seminářů ke kritickému myšlení

Hlavním pracovním (schvalovacím) orgánem projektu Místního akčního plánu je Řídící výbor, který má
23 členů a je složen za zástupců škol, zřizovatelů, odborníků apod.
Dále je v rámci projektu zřízeno 5 pracovních skupin (matematická, čtenářská, rovné příležitosti,
finanční a pro neziskový sektor). Pracovní skupiny generují nápady, cíle, aktivity, které budou zahrnuty
ve strategickém plánu Společné CIDLINY a následně mohou být realizovány. Do pracovních skupin
se mohou hlásit aktivní osoby z řad škol, rodičů, veřejné správy, neziskových organizací, odborníci
apod., kteří chtějí vzdělávání v našem regionu posunout vpřed.
Projekt bude ukončen v červnu 2022.
V projektu bylo dosud zrealizováno 70 seminářů/workshopů/setkání/aktivit s celkem 1 457 účastníky
a nakoupeny do škol pomůcky za 787. 019,- Kč

Ostatní činnost
Do ostatní činnosti lze zahrnout realizaci projektů financovaných z jiných programů. Tato činnost
je financována především z dotace Královéhradeckého kraje, doplňkové činnosti a členských
příspěvků.
Dotace KHK
V letošním roce nám byla poskytnuta 100% dotace z Královéhradeckého kraje na pokrytí
neuznatelných nákladů při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje režijních nákladů
ve výši 150 000,- Kč. Finanční prostředky byly použity převážně na pokrytí provozních a mzdových
nákladů MAS.
Nákup energií na roky 2022 až 2024
V roce 2021 se uskutečnil nákup dodávky elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky rok 2022
– 2024 pro 26 subjektů regionu Společná CIDLINA. Obchodování sdružených služeb dodávky
se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 26. 8. 2021 formou elektronických poptávkových aukcí.
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V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního
plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel Pražská plynárenská, a.s.,
a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 800,- Kč/MWh, což představuje celkovou cenu
5 789 600,- Kč bez DPH.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního
plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel Pražská plynárenská, a.s.,
a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 800,- Kč/MWh, což představuje celkovou cenu
2 407 200,- Kč bez DPH.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny
v napěťové hladině nízkého napětí, nabídl nejnižší cenu dodavatel CENTROPOL ENERGY, a.s.,
a to jednotkovou cenu za silovou elektřinu 2 028,- Kč/MWh, což představuje celkovou cenu
13 615 992,- Kč bez DPH.
Letní kempy ve Společné CIDLINĚ
Projekt Letní kempy ve Společné CIDLINĚ byl realizován na podporu aktivit zaměřených na snížení
nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce
2020/2021 plnily povinnou školní docházku v důsledku pandemie COVID 19. V regionu Společná
CIDLINA bylo zrealizováno celkem 8 kempů na 3 místech (Nový Bydžov, Hlušice a Nové Město) v době
letních prázdnin 2021 a účastnilo se jich 155 dětí.
Organizaci letních kempů zajistila škola nebo sportovní organizace, které pracují s dětmi a mládeží
v regionu Společná CIDLINA. Každý letní kemp měl svůj vlastní program, který byl zaměřen na podporu
sociálních vztahů, propojení formálního a neformálního vzdělávání, obnovení studijních návyků,
udržení zájmu dětí o vzdělávání s dopadem na duševní zdraví a pohybové aktivity. Aktivity, program
a stravování bylo dětem poskytnuto zdarma.
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Kvantifikovatelné výstupy hlavní činnosti za rok 2021











vyhlášení 1 výzvy na příjem Žádostí o podporu, výzva byla ukončena a projekty jsou v realizaci
realizace projektu Místní akční plán regionu Společná CIDLINA II.
monitoring realizovaných projektů,
online organizace setkávání aktérů v regionu – zástupci škol, zástupci veřejné správy
4 x zasedání valné hromady (z toho 3x online)
1x zasedání výběrové komise
4x zasedání správní rady (z toho 2x online)
2x jednání dozorčí rady (z toho 1x online)
nákup energií na burze pro rok 2022 – 2024
realizace projektu Letních kempů v regionu Společná CIDLINA

Dary
V roce 2021 Společná CIDLINA obdržela finanční dar ve výši 500 000,- Kč. Použití daru je účelově vázáno
na zajištění provozní, vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti v rámci regionu. Dary byly obdrženy
celkem od 1 subjektu: Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO.
Z daru byly částečně pokryty ztrátové projekty v hlavní činnosti. Nevyčerpané dary budou použity
v dalších letech.

Členství v Krajském sdružení NS MAS ČR, z.s. v Královéhradeckém kraji
a Národní síti MAS ČR
Národní síť Místních akčních skupin ČR je pro nás velmi platnou a užitečnou platformou, která za místní
akční skupiny vyjednává pozice v jednotlivých Operačních programech. Informovanost o změnách
a koordinace prací ve vztahu k jednotlivým Řídícím orgánům probíhá operativně.
Do NS MAS platíme roční členské příspěvky ve výši 15.000,- Kč.
Krajské sdružení Národní sítě MAS Královéhradeckého kraje
je velmi přínosná organizace, která nám přináší možnosti výměny
zkušeností a metodické podpory. Setkání probíhaly pravidelně
a některá stále ještě online.
Krajské sdružení má celkem 15 MAS a jeho výkonným orgánem
je zvolen pětičlenný výbor: předsedkyně – Jana Kuthanová (MAS
Hradecký venkov), místopředsedkyně – Ing. Jana Bitnerová
(Společná CIDLINA), Ing. Pavel Rejchrt (Stolové Hory) a Bc. Zdeněk
Drašnar (Pohoda venkova).
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Činnost spolku v dalších letech
V návaznosti na ukončení projektu SCLLD na programové období 2014 - 2020 v roce 2023 a začátek
navazujícího projektu SCLLD na programové období 2021-2027 byla řešena otázka dalšího fungování
MAS. Koncepční část SCLLD na období 2021 - 2027 byla schválena Valnou hromadou v dubnu 2021,
předložena v červnu 2021 a v červenci schválena ze strany ŘO.
Na akčních plánech pro jednotlivé operační programy pracujeme a připravovány jsou na základě dosud
známých podmínek. Finální pravidla však nejsou schválena díky zpoždění ve schvalování operačních
programů vládou a Evropskou komisí.
Akční plány MAS pro jednotlivé operační programy, skrze které bude MAS vypisovat výzvy:
1) IROP – akční plán bude pravděpodobně předložen cca v září 2022. Probíhá sběr záměrů
v území. Žadatelé budou žádat přes MAS, která bude ověřovat soulad záměru se SCLLD a poté
žadatel podá žádost do MS21+. Větší důraz bude kladen na animační činnost, přípravu projektů
v území, spolupráci se žadateli.
2) OPZ+ - finance na příští období přes SCLLD v rámci OP Zaměstnanost+ přes MPSV se nebudou
přerozdělovat jako v minulosti z důvodu složité administrace. Za každou MAS proto bude jen
jeden klíčový projekt realizovaný přímo MAS nebo s partnery.
3) OP TAK - Operační program Technologie a konkurenceschopnost bude zaměřeno na
automatizaci a robotizaci malých a středních podniků na území MAS. Zatím není k dispozici
seznam MAS, které budou moci být zapojeny. V první fázi by mělo být přiděleno 50 % alokace
podle předem stanoveného systému (počet MSP v MAS). Probíhá vyjednávání.
4) OPŽP – Operační program životní prostředí – bude podporována komplexní podpora
revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory
primární energie z neobnovitelných zdrojů. Podmínky pro MAS zatím neznáme.
5) SZP – Společná zemědělská politika – čerpáme tzv. přechodné období PRV 2020/2022.
Podmínky SZP se zatím tvoří.
Zhruba do poloviny roku 2023 se předpokládá čerpání zdrojů dotací na režie MAS ze stávajícího
projektu SCLLD a na nové programové období by se přešlo na v polovině roku 2023. Náklady
na přípravu nového období jsou způsobilé ve stávajícím projektu na provoz. V následujícím období
nebude provoz MAS hrazen z IROP, ale bude z operačního programu Technická pomoc OPTP formou
dvouletých projektů. V průběhu budou průběžné platby. Financování bude obdobné jako u Místního
akčního plánu vzdělávání s rozdělením na přímé a nepřímé náklady.
Projekt Místního akčního plánu II. končí v červnu 2022 a předpokládá se pokračování v rámci MAP III.
od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2023. Projekt MAP III. je schválen po formální stránce a čekáme na věcné
hodnocení.
Se všemi stávajícími zaměstnanci v týmu místní akční skupiny se počítá na plné pracovní úvazky i pro
celé další období.
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Hospodaření
Hospodaření spolku za rok 2021 skončilo ziskem 4.237,94 Kč. Stručný přehled přináší následující
tabulka. Krátkodobé závazky jsou tvořeny mzdovými prostředky za měsíc prosinec 2021. Tyto
krátkodobé závazky byly uhrazeny v lednu 2022. Na dlouhodobých závazcích evidujeme přijaté zálohy
k projektu Místní akční plán II regionu Společná CIDLINA, které ještě nejsou vyúčtovány a schváleny
poskytovatelem dotace. Pohledávky tvoří neproplacené dotace.
Peněžní prostředky (pokladna, účet)
Výsledek hospodaření
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Pohledávky

1.783.433,89
4.237,94
277.164,33
2.562.345,67
1.915.867,11

Úplná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy zveřejněné ve veřejném rejstříku (sbírka listin)
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (spolek je vedený pod spisovou značkou L 5300).
Za rok 2021 byl firmou ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. proveden audit účetní závěrky.
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Spolek nevyvíjel žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích
Spolek dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, dbá na ekonomické využití
osobních automobilů a důsledně sleduje spotřebu pohonných hmot. Zaměstnanci účetní jednotky
se pravidelně účastní školení a jiných forem vzdělávání.
Informace o existenci organizační složky v zahraničí
Spolek neměl k 31. 12. 2021 žádnou zahraniční složku.
Informace o změnách stanov listiny a změnách ve složení řídících orgánů
Ve stanovách nenastala žádná změna. Členská základna se rozrostla o nového člena Barboru
Roušarovou, jako fyzickou osobu. V orgánech není žádná změna.
Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční
zprávy.
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Dopady covidové pandemie
Vedení spolku zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru,
že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní
závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že spolek bude nadále schopen pokračovat ve své
činnosti.
Výrok auditora o ověření účetní závěrky
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných (materiálních) ohledech věrný a
poctivý obraz finanční pozice účetní jednotky Společná CIDLINA, z.s. k 31. 12. 2021 a její finanční
výkonnosti za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s účetními předpisy.
Závěr odborníka o ověření čerpání dotace Přípravné provozní a animační činnosti MAS Společná
CIDLINA, z.s.
Podle našeho názoru byly podmínky Dohody o poskytnutí dotace Přípravné, provozní a animační
činnosti MAS Společná CIDLINA, z.s. ve všech významných bodech splněny. Výdaje a příjmy dotace v
účetním období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně
zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS. Účtování výdajů a
příjmů v rámci výše uvedené dotace je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou Společné CIDLINY, z.s. dne 26. 5. 2022

V Nepolisech 10. 3. 2022
Zpracovala Ing. Jana Bitnerová
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