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Kancelář MAS najdete na nové adrese

Co se děje v naší MAS?

Vydali jsme nové číslo časopisu
Hlinecký Strakáček

Konzultujeme poslední výzvu z PRV
v programovém období 2014–2020

Pomáháme školám s administrativou
šablon

Je tu nové číslo časopisu pro děti – HLINECKÝ STRAKÁČEK. Tentokrát
se děti od Slávka Strakatého dozvědí, jak se vyznat v obilí, co je to bezlepková dieta, na co všechno se hodí sláma a spoustu dalších zajímavých
informací. Projdou se se Strakáčkem po Veselém Kopci, kde navštíví
Na začátku roku 2021 plánujeme vyhlásit výzvu z PRV ve výši 4,8 mil. pana Vojance v Hájence, který tam plete ozdoby ze slámy. Na děti opět
Kč určenou na podporu projektů zaměřených na rozvoj hasičských čeká spousta zábavného čtení, luštění, dokonce i recept, jak si vyrobit
zbrojnic, kulturních a spolkových zařízení, včetně knihoven a veřejných domácí müsli, a na závěr výtvarné soutěžení s odměnou.
prostranství. Žadateli mohou být obce a neziskové organizace.

I v roce 2020 jsme pokračovali v administrativní podpoře projektů
Šablony II, kde jsou žadateli základní, mateřské školy a střediska volného
času. Vzhledem k opatřením vlády proti šíření COVID-19 jsme vyřizovali především žádosti o prodloužení jednotlivých projektů. Dále jsme
pomáhali připravit žádosti o podporu projektů ve výzvě Šablony III.

Připravujeme se na nové programové
období 2021-2027

Na setkání valné hromady 27. 5. 2020 bylo odhlasováno složení představenstva, výběrové a kontrolní komise.
Členům orgánů bychom chtěli velmi poděkovat za dosavadní spolupráci a v příštím roce se budeme těšit na další pracovní setkávání!

Úspěšně jsme prošli standardizací

Naše MAS splnila podmínky tzv. standardizace, stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj. Standardy MAS určují podmínky, které musí
MAS splnit, aby mohla žádat o finanční podporu projektů ve strategii
komunitně vedeného místního rozvoje. Jedná se o ověření, zda MAS
dodržuje dané podmínky a rovněž o zajištění právní kontinuity
MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře,
žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně
transparentní a nediskriminační.

Pracujeme na strategii

Aktuální složení orgánů MAS

Předseda MAS
Mias OC spol. s r.o

Ing. Martin Pavliš
Představenstvo

Projekty podpořené MAS jsou
v kalendáři CSV pro rok 2021

Pro rok 2021 vydala stolní kalendář Celostátní síť pro venkov. Své
aktivity v něm prezentuje všech 13 MAS Pardubického kraje. Naše MAS
V letošním roce končí programové období 2014–2020, proto se již nyní v něm měla možnost prezentovat čtyři podpořené projekty z programoaktivně připravujeme na programové období 2021–27. Pro nové progra- vého období 2014–2020.
mové období musíme vytvořit strategii komunitně vedeného místního
rozvoje, na jejímž základě bude možné čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Zásadním podkladem pro tvorbu tohoto dokumentu
je definování současných problémů a potřeb obyvatel a subjektů z území
MAS. V prvním kroku jsme se zabývali analýzou databáze projektových
záměrů obcí a realizovali jsme dotazníkové šetření pro obyvatele. V příštím roce plánujeme provést řízené rozhovory se zástupci obcí, dotazníkový průzkum pro poskytovatele sociálních služeb a podnikatelské
subjekty s cílem zjistit jejich potřeby. Výstupy ze všech šetření budou
projednávány s aktéry území MAS a na valné hromadě MAS.
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Město Hlinsko

Miroslav Krčil, DiS.

Obec Vysočina

Tomáš Dubský

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

RNDr. Rostislav Dvořáček

GT Hlinsko – zapsaný spolek

Mgr. Lada Leszkowová

Malečská energetická, s.r.o.

Ing. Vít Šimon, Ph.D.

Mias OC spol. s r.o.

Ing. Martin Pavliš

Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s.

Ing. Josef Janotka

Kontrolní komise
Městys Včelákov

Jana Pejcha

Mgr. Vladislav Pavlíček

Mgr. Vladislav Pavlíček

SK Rváčov, z.s.

Aleš Meloun
Výběrová komise

Obec Vojtěchov

Jaroslav Kyncl (předseda)

Obec Krouna

Mgr. Petr Schmied

MÉDEA – z.s.

Mgr. Jiří Hrabčuk

GASTRO AZ, s.r.o.

Michael Bačkovský

Zemědělská a.s. Vysočina

Petr Bačkovský

TKG Hlinsko, z.s.

PhDr. Magda Křivanová

FOKUS Vysočina, z.ú.

Bc. Jana Horynová

Představujeme naše nové členy
Obec Otradov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Obec se nachází
na Českomoravské vysočině ve svažitém terénu údolí říčky Krounky
v nadmořské výšce 520 m, na katastrálním území o rozloze 500 ha.
Do roku 1995 Otradov spadal pod obec Krouna, od 1. 1. 1996 je samostatnou obcí.
Nejstarší kulturní památku představuje gotický kostel sv. Bartoloměje.
Postaven byl koncem 15. století pro horníky pracující v blízkých vápencových dolech a pravděpodobně nahradil starší románskou vyhořelou
stavbu. Druhou památkou je Blažkův mlýn.

kulturní sál s venkovním posezením a dětským hřištěm. Milovníkům
pohybových aktivit slouží pěkně upravený sportovní stadion s tanečním
parketem, kde se také odehrává většina společenského dění.
Aktivní činnost v Otradově vyvíjí Sbor dobrovolných hasičů a hokejový
klub HC Pstruzi Otradov. Hasičský sbor vznikl již v roce 1884. Kromě
své obvyklé činnosti se ve spolupráci s obcí Otradov podílí na utváření
společenského života a každoročně pořádá vyhlášené soutěže v hasičském sportu.

ciálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti
s poruchami chování.
Jedním z velkých cílů SVČ, které se daří naplňovat, je oslovit a přitáhnout děti a mládež, které nejsou schopny z jakýchkoliv důvodů navštěvovat sportovní, či jinak tematicky zaměřené zájmové útvary a kroužky
v Hlinsku a okolí, děti nenadané, děti, které mají problém se začlenit
do kolektivu apod.

Středisko volného času POHODA a
POHODA COOL

Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, soukromé
školské volnočasové zařízení pro děti a mládež, jehož zřizovatelem je
zapsaný spolek Médea – z. s. Hlinsko, je zařízení pro zájmové vzdělávání, které nabízí všestranně zaměřené zájmové vzdělávání a další účelné
a aktivní využití volného času dětem, mládeži, dospělým i rodičům
s dětmi formou pravidelných zájmových útvarů a kurzů. Dále poskytuje
množství příležitostných jednorázových a víkendových akcí – seminářů,
soutěží, turnajů, přehlídek, výletů, exkurzí, expedic, besed, přednášek
apod., a to ve všech zájmových oblastech. Mimo to každoročně pořádá
soustředění zájmových útvarů a letní příměstské a pobytové tábory.

I N K A M O s.r.o.
V roce 1786 vznikla v Otradově jednotřídní škola s vlastní budovou.
Škola plnila svůj účel až do roku 1974, poté byla zrekonstruována a sloužila jako škola mateřská. V roce 1997 byl i její provoz pro malý počet dětí
přerušen. V současné době děti navštěvují mateřskou a základní školu
v Krouně.
V Otradově podnikají firmy Ergotep, Kablaně a několik dalších živnostníků. V obci byla provedena plynofikace. Nyní se projektuje výstavba
vodovodní sítě a několik stavebních parcel. Z občanské vybavenosti zde
lidé mohou využívat služby obecního úřadu, prodejny potravin i smí- V rámci volnočasových klubů se SVČ zaměřuje na práci s dětmi ze sošeného zboží, veřejné knihovny s přístupem na internet, pohostinství,
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Truhlářství INKAMO se zabývá výrobou kuchyňského, kancelářského
a bytového nábytku. Truhlářská dílna se specializuje na výrobu atypického nábytku na zakázku již 24 let. Prvotřídní materiály, kvalitní zpracování a originální design nábytku jsou pro zákazníky zárukou neotřelého a
originálního stylu. Truhlářství poskytuje kompletní služby od zaměření,
návrhu, výroby až po dodávku a montáž včetně závěrečného úklidu. K
výrobě nábytku truhlářství používá převážně lamina značky EGGER,
KRONOSPAN, GLUNZ, DDL a nábytkové hrany ABS HANIPEX, EGGER a PROFIL PRINT. Na přání zákazníka zajištuje výrobu z masivu
nebo dýhy.

Podporujeme drobné projekty
prostřednictvím dotačního
titulu Malý LEADER
malý
LEADER

Malý LEADER 2020

Dotační program Malý LEADER je financován z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje a je určen k rozvoji aktivit členů MAS
Hlinecko. V letošním roce byla pro naši MAS schválena celková dotace ve výši 229 000,00 Kč, která byla využita na realizaci osmi projektů.
Dotace projektů činila 50,1 %, na našem území byly podpořeny aktivity
v celkové výši 457 905,57 Kč.

Žadatel: TKG Hlinsko, z.s.
Název projektu: Pořízení ozvučovací
techniky pro potřeby tanečního sportu
TKG Hlinsko, z.s.
Vybavení spolku bylo rozšířeno o mobilní reproduktor, pevný reprobox včetně
nástěnného držáku, hlavový bezdrátový
mikrofon a kabeláž.
Celkové výdaje: 28 249,00 Kč
Výše dotace: 14 127,50 Kč

Žadatel: Město Hlinsko

Název projektu: Zkvalitnění prostor MFC
Hlinsko – zázemí umělců
Do prostor multifunkčního centra byl
pořízen mobiliář – sedačky, křesla, židle,
stoly, zrcadla a věšáky.
Celkové výdaje: 113 667,40 Kč
Výše dotace: 56 845,30 Kč

Žadatel: Obec Jeníkov

Název projektu: Zlepšení podmínek
pro pořádání akcí v Jeníkově pořízením
mobilního pódia
V rámci projektu bylo pořízeno mobilní
pódium pro zlepšení podmínek během
pořádání akcí v Jeníkově.
Celkové výdaje: 39 801,26 Kč
Výše dotace: 19 904,80 Kč

Žadatel: Obec Kladno

Název projektu: Terénní úpravy veřejného prostranství – návsi
Projektem byla řešena obnova veřejně
přístupné obecní návsi pro víceúčelové využití. Byly zakoupeny dvě mobilní lavičky.
Celkové výdaje: 60 258,00 Kč
Výše dotace: 30 135,20 Kč

Žadatel: Junák – český
skaut, středisko Ležáky
Skuteč, z.s.

Název projektu: Dovybavení klubovny
Junák v Mrákotíně
Pro potřeby spolku byl zakoupen křovinořez, sekačka na trávu, motorová pila
a průmyslový vysavač.
Celkové výdaje: 58 231,25 Kč
Výše dotace: 29 121,60 Kč

Malý LEADER 2021

Pro rok 2021 byla naší MAS Pardubickým krajem přislíbena dotace
340 000 Kč. Výběrová komise rozhodla o podpoře osmi projektů uvedených v následující tabulce.

Žadatel

Žadatel: Obec Vysočina

Název projektu: Oprava elektroinstalace
– společenský sál Rváčov č.p. 36
Během opravy elektroinstalace byla provedena výměna jističů, světelných zdrojů
a ventilátoru.
Celkové výdaje: 57 950,00 Kč
Výše dotace: 28 981,00 Kč

Žadatel: SK Rváčov, z.s.

Název projektu: Oprava chodby a šatny
v kabinách SK Rváčov, z.s.
V kabinách byl instalován sádrokartonový podhled, čímž došlo k opravě stropu
chodby a šatny.
Celkové výdaje: 27 402,76 Kč
Výše dotace: 13 704,20 Kč
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Celkové
způsobilé
výdaje

Výše dotace

Obec
Pokřikov

Komunální technika pro
údržbu veřejné zeleně

55 270 Kč

38 689 Kč

Obec
Holetín

Revitalizace zeleně ve
Sportovním areálu Holetín

36 300 Kč

25 410 Kč

Město
Hlinsko

Vybavení výtvarného
ateliéru a pořízení
šatních skříněk

30 537 Kč

21 376 Kč

Obec
Jeníkov

Obnova a údržba veřejného
prostoru, pořízením volně
99 825 Kč
umístěných laviček

69 877 Kč

Obec
Kladno

Oprava propustku
a připojených částí břehu
Dolského potoka na
veřejném prostranství
obce, (horní náves).

99 159 Kč

69 400 Kč

Středisko
volného času
POHODA
a POHODA
COOL

Obnova techniky na
údržbu veřejného prostoru
– zahrady SVČ Pohoda
a Pohoda Cool

39 500 Kč

27 650 Kč

SK Rváčov,
z.s.

Oprava místnosti
Klubovna v kabinách
SK Rváčov, z.s.

71 343 Kč

49 000 Kč

Město
Hlinsko

Dovybavení Domu dětí
a mládeže, Hlinsko

55 140 Kč

38 598 Kč

Žadatel: Obec Pokřikov

Název projektu: Oprava sportovního
zázemí v obci Pokřikov
U budovy sportovního areálu byla vyměněna okna a opraveny vnitřní stěny budovy
včetně výmalby.
Celkové výdaje: 72 345,90 Kč
Výše dotace: 36 180,40 Kč

Název projektu

tní akční plánování
rozvoje
vzdělávání
na
Hlinecku
dále pokračuje
akčníplán
plánování
rozvoje
vzdělávání
Projekt: Místní
Místní
akční
rozvoje MAP
vzdělávání
ORP Hlinskona
II Hlinecku dále pokračuje
od prosince 2018 jako
II
od prosince
2018 jako MAP II

(r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503)

ROK 2020 BYL VE VZDĚLÁVÁNÍ ROKEM DIVOKÝCH
NOVINEK

án rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II (MAP), Obsahem práce pracovních skupin je spolupráce škol a orgaMístní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II (MAP), Obsahem práce pracovních skupin je spolupráce škol a orgavaný z Operačního programu Výzkum, vývoj nizací mezi sebou a výměna jejich zkušeností. Členové pracovkterý je ﬁnancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj nizací mezi sebou a výměna jejich zkušeností. Členové pracovkračuje jako návazný projekt na MAP I od pro- ních skupin se aktivně podílí na celém procesu společného
a vzdělávání,
pokračuje
jako návazný
projektvna
MAPaI od
pro- ních
skupin se k aktivně
podílí na celém procesu společného
topadu 2022.
Cílem projektu
je další prohlouplánování
území
aktualizaci
dokumentace
plánování.
since
2018 do
Cílem
projektu
je dalšíškole
prohlouplánování
územípro
a aktualizaci
dokumentace k plánování.
a společného
plánování
na listopadu
území ORP2022.
Hlinsko
V každé
zapojené
je určena
kontaktnív osoba
MAP
V každé
zapojené
škole orje určena kontaktní osoba pro MAP
bení spolupráce
společného
plánování
území
ORP Hlinsko
II, kterána
úzce
spolupracuje
s realizačním
týmem.
Nejvyšším
základními školami
a dalšímiasubjekty,
které
navzájem
mezi
základními
školami
a
dalšími
subjekty,
které
II,
která
úzce
spolupracuje
s
realizačním
týmem. Nejvyšším oržáky do patnácti let.
gánem, který projednává a schvaluje aktualizaci strategického
gánem,
který projednává
a schvaluje aktualizaci strategického
vzdělávají děti a žáky do patnácti let.
dokumentu MAP II, je Řídicí výbor.
Ten je sestaven
ze zástupců
u budou fungovat čtyři pracovní skupiny. Ty zřizovatelů, škol, rodičů, volnočasových
zřízení,
zástupců
Par- výbor. Ten je sestaven ze zástupců
dokumentu
MAP
II, je Řídicí
a zaměřené V
čtenářskou
gramotnost,
matemarámci projektu
budou
fungovatdubického
čtyři pracovní
Ty akčního
kraje askupiny.
Krajského
plánu, škol,
zaměstnavatelů
zřizovatelů,
rodičů, volnočasových zřízení, zástupců Parst, rovné příležitosti
ve vzdělávání,
ﬁnancovájsou zaměřené
na zaměřené
čtenářskou
gramotnost,
matema- dubického kraje a Krajského akčního plánu, zaměstnavatelů
a dalších
aktérů v regionu.
výšení regionálního
povědomí. rovné příležitosti ve vzdělávání, ﬁnancovátickou gramotnost,

ní vzdělávání a zvýšení regionálního povědomí.

a dalších aktérů v regionu.

Od Listování s Lukášem Hejlíkem,
přes2018
distanční
výuku až po 3D tiskárnu
– srpen 2019 proběhlo?

echno již v rámci realizace
Coprosinec
všechno již v rámci realizace
ektu za období
– srpen 2019 proběhlo?
projektu za období prosinec

ktivity

Tak zaprvé jsme se všichni museli začít učit nová slovíčka. Do našich
každodenních slovníků se zařadily slova jako: virus, korona, covid, roušdagogické
pracovníky,
rodiče i veřejnost.
Na základě
průzkuka,
pandemie,
promořování,
pendleři
a přišly
k nám také anglikanismy
mu mezi školami
se uskutečnilo již celkem sedm seminářů. A to
s poruchou autistického
jako:
lockspektra,
down, webinář a také distanční výuka. Přitom začátek roku
na témata:
ské gramotnosti,
vypadal
jakoskaždý
jiný.
• práce s žáky
poruchou
autistického spektra,
rodiči a školou,

u je organizování
vzdělávacích
aktivit pro pe1. Vzdělávací
aktivity
vníky, rodiče i veřejnost. Na základě průzkuse uskutečnilo
již celkem
sedm seminářů.
A to vzdělávacích aktivit pro peSoučástí
projektu
je organizování

su,

• rozvoj čtenářské gramotnosti,

edukace žáka
poruchou autistického
• sspolupráce
s rodiči a školou,

• zvládání stresu,

macemi v postfaktické době,

• problematika edukace žáka s poruchou autistického

ruchy chování. spektra,
ze zúčastnilo• odpráce
března
do konce června
2019
s informacemi
v postfaktické
době,
ký zájem (55 účastníků) byl o školení pro ro• speciﬁcké poruchy chování.
klidné a zbrklé dítě doma i ve škole. Všechny
razeny z projektu,
a proto byly
účastníky
Všech seminářů
ze pro
zúčastnilo
od března do konce června 2019

již 156 osob. Velký zájem (55 účastníků) byl o školení pro rodiče na téma neklidné a zbrklé dítě doma i ve škole. Všechny
semináře byly hrazeny z projektu, a proto byly pro účastníky
zdarma.

Náhle se i na našem území rozšířila pandemie Covid-19 a školy byly
nuceny přejít z klasické prezenční výuky do on-line prostředí. Což nás
všechny přinutilo čelit zbrusu novým výzvám. Předně to bylo samotné zvládnutí vzdělávání bez možnosti se osobně setkávat. Stejně jako
pedagogové a ředitelé škol, tak i my jsme naráželi na problémy technické, materiální a mnohé další. Navzdory všem překážkám a úskalím
jsme ještě do konce školního roku zvládli uspořádat dvě akce pro další vzdělávání pedagogů. Při jedné z nich jsme si vůbec poprvé úspěšně
vyzkoušeli pořádání webináře, což je seminář v on-line prostoru. Ještě
jednou se v tomto čase zvládli sejít i lektoři kurzů robotiky. Pracovní
skupina pro zvýšení regionálního povědomí se také ještě stihla setkat
a dohodla se, že členové využijí letních prázdnin ke shromažďování fotografií významných míst našeho regionu a následně z nich utvoří soubor
edukativních videoshotů. V mateřských školách jsme soutěžili na téma
pohádek od Boženy Němcové, ve snaze podpořit kreativitu a čtenářskou
pregramotnost dětí.

Semináře a školení

nářské gramotnosti základních škol byla pořáSemináře a školení
zvem „Čtenáři v MASce“. V této soutěži, která
ášena ve dvou
2. věkových
Soutěže kategoriích (4.-5. ročk), mohli žáci porovnat své znalosti prostředNa podporu čtenářské gramotnosti základních škol byla pořáwebových stránkách.

dána soutěž
s názvem
„Čtenáři
úloh byl podobný
srovnávacím
testům,
úko-v MASce“. V této soutěži, která
byla
pro ZŠnebo
vyhlášena
ve dvou
d České školní
inspekce
současným
přijí-věkových kategoriích (4.-5. ročník a 6.-8. ročník), mohli žáci porovnat své znalosti prostředm z českého jazyka.

Žáci si o pololetí normálně vyzvedli svá vysvědčení a po pololetních
prázdninách vykročili do další poloviny školního roku. Druhé stupně
základních škol se scházely na kroužcích s robotickými stavebnicemi
Vex a konverzovaly rusky s rodilou mluvčí. Univerzita Pardubice u nás
Členkami
pracovní
skupiny a autorkami
pro první
stupeň
již
podruhé
uspořádala
úspěšnýúloh
vědecký
den
na téma Plísně kolem nás Do nového školního roku děti a žáci vstoupili v běžném prezenčním
byly Mgr. Jitka Vymetalová (ZŠ Resslova) a Mgr. Lucie BlažkoII.
Semináře
učitele
probíhaly
v běžném
aMAS
doHlinecko,
poloviny
března režimu. Epidemiologická situace v ČR byla začátkem měsíce září přívá (ZŠ
Včelákov).pro
Úkoly
pro druhý
stupeň vytvořily
Mgr.režimu
Jana Vydává
z.s.
16 (ZŠ Kamenič- pod reg. číslem:
Pokorná
(ZŠ Včelákov) a Mgr. Lenka Adámková
www.mashlinecko.cz
MK ČR E 21666
Obrazovka
z internetového
a obrázek písmenek ABC soutěže ze
jsme
na
Hlinecko
dokonce
dovezli
i
dvě
velká
jména.
Tím
prvním
byl kvízu
znivá soutěže
a načtenářské
plno gramotnosti
se rozeběhl plánovaný program na nový školní rok.
ky). Ilustrace připravil Martin Horák a celou soutěž na web
přední český psycholog PhDr. Jan Svoboda, se kterým jsme uspořádali Ke konverzacím v ruském jazyce s rodilým mluvčím přibyly i konverpřednášku pro rodiče na téma Jak vychovávat děti. Druhým pak Lukáš zace v jazyce anglickém. Opět se úspěšně sešli lektoři robotických kurVydává MAS Hlinecko, z.s.
16
www.mashlinecko.cz
pod reg. číslem: MK ČR E 21666
Hejlík, který v Multifunkčním
centru zahrál se svým divadelním
usku- zů.
Pro mateřské školy byl zajištěn sdílená logopedka paní Mgr. Nikola
pením představení pro více než 1 500 žáků základních škol.
Muchová, která měla soustavně pracovat jako podpora logopedie téměř

testu
napro
webových
stránkách.
ní skupiny anictvím
autorkami
úloh
první stupeň
Vymetalová (ZŠ
a Mgr.
Lucie
TypResslova)
jednotlivých
úloh
bylBlažkopodobný srovnávacím testům, úko. Úkoly pro lům
druhý
stupeň vytvořily
Mgr.
Janainspekce nebo současným přijízaslaných
od České
školní
lákov) a Mgr.
Lenkazkouškám
Adámkováz českého
(ZŠ Kameničmacím
jazyka.
Obrazovka z internetového kvízu a obrázek písmenek ABC soutěže ze
ipravil Martin Horák a celou soutěž na web
soutěže čtenářské gramotnosti
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ve všech mateřských školách. Úspěšně začala i pravidelná výuka polytechnického vzdělávání ve spolupráci s lokální firmou Hračky Makovský
z Dědové. V realizaci byly i pravidelné lekce přírodních věd pod názvem
Science kids – pod vedením Mgr. Soni Hermanové Ph.D. V polovině září
nás ještě stihl navštívit Lukáš Hejlík. Avšak jak na české školství začal
dopadat temný stín druhé pandemické vlny, situace ve vzdělávání
se opět začala komplikovat.
Náš realizační tým se snažil na situaci flexibilně reagovat a zorganizoval některá školení na téma možností metod distanční výuky. Semináře
probíhaly vždy v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními,
které stanovovala a průběžně upravovala vláda ČR. Na seminářích jsme
probrali drogovou problematiku, společně s Mgr. Jiřím Hruškou jsme se
věnovali metodám aktivního učení, Mgr. Petr Šimíček nám představil,
jak efektivně vyučovat moderní dějiny, s paní Mgr. Marií Komárovou
jsme si prošli způsoby, jak předcházet vývojovým vadám učení a na
konci listopadu nám pan Mgr. Jiří Hruška vyprávěl o metodách místně
zakotveného učení. Ve snaze motivovat žáky ke zdravému pohybu na
čerstvém vzduchu jsme začátkem listopadu vyhlásili fotografickou
soutěž – Světlo podzimu. Do soutěže bylo přihlášeno na sedmdesát
fotografií a hlasování o tu nejlepší vzbudilo u veřejnosti nemalý zájem.
Koncem listopadu jsme zakoupili 3D tiskárnu, se kterou máme v plánu
objíždět vzdělávací zařízení v regionu a snažit se o propagaci 3D tisku na
Hlinecku. Za účelem osvojení si technik 3D tisku již proběhlo intenzivní
třídenní školení pěti pilotních lektorů, kteří se seznámili s jednotlivými
částmi 3D tiskárny a osvojili si techniky grafického modelování.
Na závěr můžeme rozhodně říci, že uplynulý rok byl skutečně unikátní. Překážek nejen pro vzdělávání se objevila hned celá řada. Navzdory všem okolnostem je třeba neklesat na mysli a hledět neustále vpřed.
Realizátoři projektu MAP ORP Hlinsko II pokorně přijímají všechny
nové výzvy a dál se snaží o harmonický a optimistický rozvoj vzdělávání
na našem milovaném Hlinecku. Jménem kanceláře MAS Hlinecko děkujeme všem za spolupráci.

Komunitní plánování sociálních služeb pokračuje
Dostupnost pomoci. Ve spolupráci s Občanskou poradnou Hlinsko
(MOST Pro) a organizací ROMODROM se povedlo rozšířit dluhové poradenství o návaznou službu oddlužení (insolvenci). Na hlinické
poliklinice začne provoz psychoterapeutické praxe, terapie přitom budou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Proběhlo jednání s dalším poskytovatelem terénních sociálních služeb pro seniory VČELKA
sociální služby o.p.s., který by měl zájem od roku 2021 na území Hlinecka poskytovat své služby (pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením). Do města Hlinska začalo v letošním roce
pravidelně zajíždět Centrum terénních programů Laxus, které pracuje
s injekčními uživateli drog.
Spolupráce. Klíčová je pro nás spolupráce s jednotlivými obcemi, proto s nimi o všem potřebném diskutujeme. Pro lepší dostupnost pomoci
mezi občany jsme iniciovali vznik dobrovolné pozice zástupce obce pro
sociální věci, který je schopen zprostředkovat potřebnou pomoc sousedům ve své obci. Zástupce jsme vybavili potřebnými materiály, nabídly
možnost proškolení a v červnu uspořádali společné setkání zástupců
obcí se zástupci sociálních služeb a souvisejících aktivit v Multifunkčním centru. Podnikli jsme dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb a souvisejících aktivit
a na základě něho informovali obce o tom, kteří poskytovatelé služeb
v minulém období pomohli jejich občanům. Vyhodnocená data poslouží
k plánování kapacit místní sítě služeb na další období, k podpoře činnosti služeb prostřednictvím komunitního plánování a k rozvoji spolupráce
Obě vlny covidových protiepidemických opatření pozměnily i naše mezi poskytovateli
plány. Navzdory nim se nám ale podařilo mnoho věcí zajistit a jiné ve prospěch občanů.
připravit pro další období. Zde vybereme jen některé, pro přehlednost
členěné do třech oblastí: informovanost veřejnosti, dostupnost pomoci
a spolupráce.
Město Hlinsko od roku 2020 zastřešuje komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území ORP Hlinsko. Převzalo tak
štafetu po MAS Hlinecko, která v letech 2017 až 2019 realizovala projekt
s názvem Plánování sociálních služeb na obecní úrovni v ORP Hlinsko.
Komunitní plánování pokračovalo i v roce 2020 díky aktivnímu zájmu
většiny obcí a jejich finančnímu přispění na pozici koordinátora. Ta byla
zabezpečena alespoň v minimálním rozsahu, a bylo tak možné dále pracovat na opatřeních pro udržení a rozvoj místní sítě sociálních služeb
a souvisejících aktivit.

s handicapem získalo odpovídající zaměstnání. Již letos jsme aktualizovali žádost o dotaci města Hlinska na podporu sociálních služeb a aktivit
sociálního charakteru. Do dalších let chceme zajistit transparentnější
a spravedlivější rozdělování peněz s ohledem na kvalitu, hospodárnost
a potřebnost služeb v území. Chceme připravit podmínky pro jednání
s obcemi
o možnosti jednotného způsobu spolufinancování služeb na území ORP
Hlinsko.
Mgr. Jaroslav Marek
koordinátor komunitního plánování, Městský úřad Hlinsko
Email: rozvojsluzeb@hlinsko.cz

Co nás čeká v dalším období

Co se událo v roce 2020
Informovanost veřejnosti. Jednotliví poskytovatelé služeb i tým komunitního plánování se snažili o pravidelné informování občanů o činnosti
služeb v regionu. Činili jsme tak články v novinách i přes sociální sítě.
Založili jsme facebookový profil s názvem Síť sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlinecka, který je zdrojem novinek z oblasti sociálního
zabezpečení jak pro občany, tak pro služby samotné. Za obou nouzových
stavů jsme distribuovali informační leták s doporučeními pro ohrožené
skupiny osob s názvem Pomoc pro seniory, chronicky nemocné a lidi
s handicapem. Organizace FOKUS Vysočina ve spolupráci se svými partnery uspořádala Festival na vlastní duši ke zlepšení povědomí
o duševních onemocněních. Hlinecká pobočka Svazu tělesně postižených (dětí) otevřela své dveře při oslavách 25 let své činnosti. V závěru
roku došlo k aktualizaci online katalogu sociálních služeb, který vznikl
v rámci předchozího projektu MAS.

Plánů na další období máme dost, zde předkládáme ty opatření, která
jsme v letošním roce započali. Chceme, aby senioři mohli žít kvalitní
život ve svém domácím prostředí, připravujeme proto informační materiál pro seniory a jejich blízké o tom, jak zabezpečit péči v jejich domově.
Usilujeme
o účelné využití prostoru bývalé školky v Hlinsku na adrese Karla Lidického 1213. Tento objekt poskytuje zázemí několika službám a aktivitám
a může dát prostor i dalším, které budou občané
na Hlinecku potřebovat. Letos jsme získali podklady pro vyhodnocení
potřebnosti ambulantní krizové pomoci na Hlinecku, abychom mohli
v následujícím roce vyjednávat s poskytovateli služeb
o podmínkách zajištění služby v regionu. Pro osoby, které nemají zabezpečeny základní hygienické potřeby, jednáme o záměru zřídit sociální
sprchu, příp. doplněnou o krizový sklad ošacení. Připravujeme strategii na podporu zaměstnávání osob se sníženým pracovním uplatněním.
Pro místní firmy zajistíme přehledný podklad o benefitech a rizicích zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Usilujeme o to, aby více lidí
6
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Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“ propaguje místní podnikatele
Přehled všech držitelů certifikátu
regionální značky „Kvalita z Hlinecka“

Kvalita z Hlinecka

OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ
Kvalita z Hlineck
a

Označení „Kvalita z Hlinecka“ podporuje od roku 2014 produkty a služby, které jsou regionálně významné, tradiční, vytvořené místními výrobci nebo z místních a regionálních surovin. Toto ocenění mohou získat
regionální výrobci a poskytovatelé služeb v následujících oblastech:
výrobky a produkty, stravovací a ubytovací služby a zážitky. Níže uvádíme nositele regionální značky a výrobky, za které ji obdrželi.

Požádali jsme některé držitele značky
„Kvalita z Hlinecka“ o odpovědi na
několik otázek…
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Kontakt:
Josef Fidler
Tkalcovna na Betlémě
Příčná 361, 539 01 Hlinsko
Tel.: +420 739 331 516
Katalog certikovanýc
E-mail: Fidler3@seznam.cz
h produk tů vydává
MAS
Facebook: Tkalcovna na Betlémě Hlinecko ve spolupráci s městem Hlinskem
www.tkalcovna-betlem.cz

www.mashlinecko.cz

František Řezníček
Hlinsko

Přírodní kosmetické výrobky: Propolisová mast ve včelím vosku,
Propolisová mast s vazelínou, Propolisová tinktura
Potravinářské výrobky: Františkova medovina z regionu Hlinecka, Med květový, Med medovicový, Med květový pastovaný, Med
z Hlinecka pro mlsné jazýčky

Pekařství Vacek a
spol., v.o.s.

Hlinecký chléb z přírodního kvasu

Josef Fidler

Hlinecká plátna (ubrusy, prostírání, utěrky, závěsy, koberečky)
Hlinecké šály, Hlinecké šátky

Josef Fidler

Hlinecká žinylka (žanylka)

Řeznictví u Švandů
Hlinsko

Švandova slanina, Špekáček, Farmářský párek se sýrem, Švanďáček, Paštika s medvědím česnekem, Šunka jakodřív, Švandova
pikantní klobása, Švandova uzená klobása, Uzená

Pivovar Rychtář, a.s.

Rychtář Fojt, Rychtář Grunt, Rychtář Premium, Rychtář 15° Speciál, Rychtář Rataj, Rychtář Natur, Rychtář Fojt nefiltrovaný

Dana Tlapáková

Ozdobné medové perníčky

Vojtěch Lauš

Umělecké kovářské výrobky

Petra Horáčková

Kolekce mléčných výrobků: Čerstvý farmářský sýr (čistý, s příchutí: pažitka, cibulka, feferonka, česnek, medvědí česnek, pepř),
Čerstvý tvaroh, Kefír, Polotvrdý sýr, Jogurt

Iveta Kopajová

Kolekce mléčných výrobků z kozího mléka: Čerstvé kozí sýry balkánského typu ve variantách (sýr přírodní, s česnekem, bazalkou,
ořechy, chilli, brusinkami, kořeněné bylinkovou směsí, pikantní
směsí nebo medvědím česnekem), Syrovátkový sýr – urda,
Brynza, Kozí zmrzlina – vanilková, jahodová, s lesním ovocem,
kávová, mátová

Iveta Kopajová

Kolekce mléčných výrobků z kozího mléka: Čerstvé kozí sýry balkánského typu ve variantách (sýr přírodní, s česnekem, bazalkou,
ořechy, chilli, brusinkami, kořeněné bylinkovou směsí, pikantní
směsí nebo medvědím česnekem), Syrovátkový sýr – urda,
Brynza, Kozí zmrzlina – vanilková, jahodová, s lesním ovocem,
kávová, mátová

Zemědělská a.s.
Vysočina

Konzumní a sadbové brambory

Ing. Pavel Šplíchal

Ruční mlýnek na semena MELSI

Pana Josefa Fidlera z Tkalcovny na Betlémě
V čem Vám pomohlo označení Kvalita z Hlinecka?
Značka „Kvalita z Hlinecka“ mi hodně pomohla v propagaci a rozšířila
povědomí o ručním tkaní. Ocenění přišlo v době, kdy jsem se rozhodl věnovat ručnímu tkaní vše. Opustil jsem tedy jistotu zaměstnání a pustil se do
neznámého světa řemeslné živnosti. Kvalita z Hlinecka mi tenkrát hodně
pomohla se nastartovat.
Jak se Vám daří?
Všichni v tomto specifickém období nějakým způsobem bojujeme. Současná doba je hodně o nápadech a jsem rád za rostoucí spolupráci s několika
významnými osobnostmi v módním světě.

Betlém Hlinsko, spol.
Penzion Betlém Hlinsko
s r.o.
Penzion Stanský mlýn

Co byste si přál do budoucna?
Nejdůležitější je zdraví, pak hodně dobrých nápadů a víra sama v sebe.
S optimismem a prací, která baví, se vše mnohem lépe zvládá. Proto hlavně
klid, pohodu a hlavně to zdraví.
Josef Fidler – ruční tkaní...s láskou

Karel a Magdalena
Švandovi

GT Hlinsko

Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko

Pivovar Rychtář, a. s.

Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou minipivnice a minimuzea
pivovarnictví
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OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB

OBLAST ZÁŽITKŮ

Pana Milana Morávka z Pivovaru Rychtář

vání nejvyšší možné kvality zpracovaných surovin. S dcerou jsme si přály,
aby se nám také nový mlýnek líbil. Do té doby byly na trhu mlýnky
a vločkovače se specifickým využitím a v designu, který nedokázal nadchV čem Vám pomohlo označení Kvalita z Hlinecka?
nout. Při konstrukci a výrobě mlýnku Melsi.cz se podařilo všechny tyto
Zvýšení prestiže pro naše oceněné výrobky, protože část zákazníků pozipožadavky splnit i díky manželovým 30letým zkušenostem s vývojem
tivně vnímá české a hlavně regionální výrobky.
a výrobou elektrospotřebičů. Toto uvědomění nás přivedlo na myšlenku
Jak se Vám daří?
propagovat mlýnek s označením „Kvalita z Hlinecka“, abychom světu přiDíky momentální situaci s covidem v celé světě, jsme samozřejmě i my
pomněli věhlas hlineckého výrobního podniku, ten dokázal od návrhu
tímto částečně zasaženi. Ani ne tak nemocností pracovníků, jako snížea projektu dospět přes prototypy až k výrobě spolehlivých spotřebičů, které
ním prodeje.
se dodávaly do mnoha zemí a svou kvalitou byly srovnatelné se světovými
Co byste si přál do budoucna?
Klid a zdraví na práci a na ŽIVOT pro všechny naše zákazníky, pracovní- značkami. Přestože mlýnek Melsi.cz dodáváme v jediném provedení, jsme
se vší pokorou hrdi na skutečnost, že pochází z Hlinska, tak jako v minuky…pro všechny lidi.
Milan Morávek - výrobní ředitel losti známá značka domácích spotřebičů. Těší nás, že všeobecně v dnešní
době stoupá zájem o poctivé české výrobky a my můžeme mlýnek Melsi.cz
a
propagovat jako regionální produkt.
eck
Hlin
z
ita
Kval
Kvalita z Hlineck
a

Kvalita z Hlinecka
Kvalita z Hlineck
a

Ruční mlýnek na semena MELSI
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Kontakt:
Ing. Pavel Šplíchal
Žitná 1485
539 01 Hlinsko
Tel.: 725 601 759
E-mail: info@melsi.cz
www.melsi.cz

Pivovar Rychtář, a.s.
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nerskému a rodinnému rozvoji. S potěšením sledujeme, že mnohým toto
období prospívá, kdy byli systémem donuceni k pozastavení
a současně rozjímání nad smyslem svého bytí. Radujeme se z každého, kdo
vědomě tvoří ve svém životě a využívá toto období jako výzvu k pozitivním
změnám.
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Kontakt:
Pivovar Rychtář, a.s.
Resslova 260
539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 471, 469 311 383
E-mail: pivo@rychtar.cz
www.rychtar.cz

Katalog certikovanýc
h produk tů vydává
MAS Hlinecko ve
spolupráci s městem
Hlinske

m

www.mashlinecko.cz

Paní Pavly Šplíchalové, výrobce mlýnku MELSI
V čem Vám pomohlo označení Kvalita z Hlinecka?
Při vývoji a konstrukci mlýnku jsme čerpali z našich osobních zkušeností
s konkurenčním mlýnkem zahraniční výroby, který jsme roky používali,
ovšem ne vždy s radostí. Potřeba umět šetrně a spolehlivě zpracovat především olejnatá semena nás přivedla k výrobě mlýnku vlastní konstrukce,
kdy hlavním záměrem bylo jeho spolehlivé a univerzální využití při zacho-

m

www.mashlinecko.cz

piva přímo
provozuje podnikovou prodejnu
Pivovar Rychtář na území Hlinecka
ve všech
se se sortimentem setkáte téměř
před areálem pivovaru. Běžně
v oblasti
m pivem v mnoha restauracích
prodejnách v regionu a s čepovaný
dalších
prodejně naleznete také mnoho
Rycht,ář Fojt je
Hlinecka i mimo něj. V podnikové
s průvodcem
světlé výčepní pivo
také již řadu let pořádá exkurze
s obsahem alkoho
jemnou hořkostí,
doplňkových produktů. Pivovar
lu 4 %. Pivo se vyznač
dobrým řízem a
pěnivostí.
prostor.
uje
který návštěvníka zavede do výrobních

• Rychtář Fojt
• Rychtář Grunt
• Rychtář Premium
• Rychtář 15° Speciál
• Rychtář Rataj
• Rychtář Natur
• Rychtář Fojt neltrovaný

Katalog certikovanýc
h produk tů vydává
MAS Hlinecko ve
spolupráci s městem
Hlinske

né chutě

Jak se Vám daří?
Jako společnost jsme v průběhu času přijali normu, kdy považujeme za
přirozené, že se každé ráno členové rodiny vydají jiným směrem, aby se
vzdělávali, pracovali a vydělávali na živobytí. Po práci následuje volný čas,
který je často určen na atraktivní a adrenalinové aktivity, abychom zaměstnali nejen mysl, ale především se uvolnili a zažili výjimečné okamžiky.
Využíváme nejmodernější technologie, lidstvo stále vynalézá a objevuje
novinky, takže vývoj jde neustále dopředu, ovšem naši duchovní stránku
mnohdy opomíjíme. Najít správnou motivaci v době blahobytu a nadbytku je vrcholným uměním. Události letošního roku nám všem významně
změnily nastavené životní hodnoty a neustále nás směrují k návratu k přirozenosti. Potřebujeme opět získat a nastolit rovnováhu ve veškerém svém
tvoření a toto období nám nabízí ty nejlepší podmínky k osobnímu, part8

Co byste si přáli do budoucna?
Aby lidstvo využilo čas, k posílení rodinných kořenů, pro každého tak důležitých. Rodinné kořeny jsou úzce svázány s místem, s půdou, s určitými
předměty, ale hlavně s lidmi a s jejich příběhy. Je to pevný bod našeho bytí,
ze kterého čerpáme sílu do dalšího života. Když jsou kořeny narušené, má
to dalekosáhlé důsledky. Když nemáme být na co hrdí, nedokážeme si vážit
ani jiných hodnot. Pokud člověk ví, odkud vzešel, váží si toho, co dělali jeho
předci, pokračuje v jejich práci, má pevné rodinné kořeny, má zázemí. Někdy může být přijetí našich předků bez výhrad velkou výzvou. Někdy může
být přijetí našich předků bez výhrad velkou výzvou. Dobrou inspirací nám
může být fakt, že úcta k předkům umožňuje dobrý život v přítomnosti.
Využijme historii a poučme se z jejího vývoje. Nežijeme přeci sami pro
sebe, ale jsme součástí celku, kterému můžeme prospět každý svým vlastním přičiněním, vzájemnou tolerancí a respektem.
Pavla Šplíchalová

Požádali jsme žadatele o zhodnocení projektů podpořených financemi z EU prostřednictvím MAS
Pana Josefa Kunce z obce Raná, který
si pořídil díky projektu kácecí hlavici
V roce 2019 jsme pořídili kácecí hlavici Naarva S23C a již v zimě
2019/2020 jsme ji nasadili do ostrého provozu.
Kácecí hlavice je připojena na minibagr a skvěle funguje na prořezávky
menšího rozsahu. Ovládání a údržba jsou jednoduché, přičemž harvestorová hlavice je dostatečně výkonná. Pořízení kácecí hlavice hodnotíme
pozitivně, protože nám umožňuje uskutečnit prořezávku v náročném
terénu a tím výrazně zvýšit efektivitu našeho lesního hospodaření.

Pana starostu Tomáše Dubského z
obce Vysočina, kde realizací projektu
obnovili vegetaci podél cest ve
Rváčově a v Možděnicích
Právě je tomu rok, co byly v Obci Vysočina obnoveny dvě aleje. Kratší
(460 m) v Možděnicích a o něco delší (570 m) ve Rváčově. Celkově bylo
vysázeno 114 alejových stromů, jako jsou třešně v českých odrůdách,
javory horské, javory mléče, duby, jilmy a lípy.
Projekt navazoval na nutnou úpravu zeleně u dvou místních komunikací
v naší obci. V řešených lokalitách došlo k vykácení nebezpečných stromů a záměrem obce bylo původní zeleň nahradit. Díky možnosti využití
dotace se povedlo obnovit stromořadí podél cest, výsadba se rozšířila
o ovocné stromy a na vhodných místech jsou vytvořeny skupiny stromů
i v přilehlých loukách. Bylo navrženo zachování části zeleně a provedeno odborné ošetření. Součástí projektu je i následná údržba. Realizace
se zdařila dle našich představ. Nová stromořadí jsou bezpečná a ovocné
stromy přinesou časem užitek i místním občanům.

vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Učebna v budově školy slouží zejména k výuce předmětů přírodopis, fyzika, chemie, matematika,
zeměpis, prvouka a přírodověda. Byla vybavena novým nábytkem
(učitelská katedra, stolek, modul s dřezem a skříňkou, pracovní stoly pro
žáky, židle a skříně nutné k ukládání vybavení), interaktivní LCD panelem, vizualizérem, počítačem.

Pana ředitele Mgr. Jaroslava Prodělala
ze Základní školy Včelákov, kde
v rámci projektu zlepšili podmínky
pro výuku přírodovědných předmětů

Venkovní učebna je určena pro výuku vhodných témat uvedených předmětů a badatelskou činnost v oblasti přírodních věd v prostoru zahrady
školy. Součástí učebny je i místnost, která bude sloužit k ukládání nábytku a pomůcek, aby se zamezilo jejich poškození a krádeži. Součástí
projektu bylo pořízení nových přírodovědných učebních pomůcek. Ty
zvyšují názornost výkladu, vytváří atraktivní podnětné prostředí a napomáhají žákům k lepšímu pochopení látky.

Realizací projektu došlo i ke zlepšení podmínek pro osoby s omezenou
V roce 2020 využila ZŠ Včelákov možnost čerpání prostředků IROP pohyblivostí, včetně částečného odstranění bariér. To bylo zajištěno
na vybudování nové venkovní učebny, modernizaci a vybavení vnitřní pořízením schodolezu, umožňující volný pohyb po celé škole osobám
učebny přírodních věd.
upoutaným na invalidní vozík nebo s omezenou pohybovou schopností.
Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku přírodních věd Realizace tohoto projektu je významným krokem k zlepšení vzdělávav Základní škole Včelákov s účelem zvýšení kvality vzdělávání ve cích podmínek v ZŠ Včelákov a přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.
9
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Představujeme projekty podpořené prostřednictvím MAS Hlinecko
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www.mashlinecko.cz
V letošním roce končí programové období 2014-2020, kdy naše MAS
měla možnost podpořit projekty prostřednictvím čtyř operačních programů EU – Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV), Operační program Zaměstnanost (OPZ)
a Operační program Životní prostředí (OPŽP).
Z IROP byly realizovány projekty na výstavbu komunitních center,
vybavení základních škol na výuku přírodních věd a zlepšení bezbariérového přístupu, vybudování dopravního terminálu a cyklostezky, kdy
celková výše dotace činila 23,5 mil. Kč.
Z PRV byla rozdělena dotace 7,4 mil. Kč pro drobné podnikatele,
zemědělce a lesníky.
Prostřednictvím OPZ jsme podpořili příměstské tábory a sociální služby ve výši 3,8 mil. Kč a díky OPŽP byly vysázeny stromy v extravilánu
obce s dotací cca 1 mil. Kč.
Následující strany obsahují
OBSAH: konkrétní informace o podpořených
projektech za celé programovací období.

ANY MAS?

Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Hlinecko
Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost;
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro
2. stupeň ZŠ
(str. 2-3)
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Hlinecko
Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou
žení výběrové komise
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ
(str. 4-5)
platné ke dni 31. 7. 2019
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Hlinecko
Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“;
veřejný
skový
Setkání
Řídícího výboru aMAP
II ORP Hlinsko
sektor
28,57%
2. výzva
MAS – IROP
3 - Komunitní
sociální
infrastruktura
or 42,86%
Jednání Valné hromadyFARNOST
MAS Hlinecko; RANÁ
Seminář pro
ŽADATEL: ŘÍMSKOKATOLICKÁ
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP
(str. 6-7)
Název
projektu:
Komunitní
centrum
Raná
podnikatelský
Představujeme
úspěšné
projekty
z
výzev
MAS
sektor
28,57% projektu byla provedena rekonstrukce a stavební úpravy exisV rámci
Hlinecko
tujícího zchátralého objektu
farní
stodoly
č. p. 70 žáků“;
za účelem
Seminář „Jak
na rodiče
problémových
Seminářvytvoření
zázemí pro poskytování
aktivit
komunitního
farního
centra.
„Zvládání
stresu“;
Prezentace dílčích
výstupů
z plánování
služeb;
Seminář
„Problematika edukace klienta
Realizace projektu: 1.sociálních
10. 2018
– 31.
5. 2019
mil. Kč je Celkové
určeno výdaje
pro projektu:
s poruchou
autistického
spektra“; Exkurze do Domova
3 481
932,30 Kč
pro seniory v Bystrém
(str. 8-9)
y v oblasti
životníVýše dotace: 3 307 835,67 Kč
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
opatření a ÚSES),
Hlinecko
sociálních služeb,
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“;
městských táborů,
Zástupci MAS předali odměny výhercům

IROP

1

ROČNÍK: 6
1.výzva MAS – IROP 2 - Vzdělávání a rozvoj osobnosti ČÍSLO: 6 1.výzva MAS – IROP 2 - Vzdělávání a rozvoj osobnosti
ZDARMA ŽADATEL: MĚSTO HLINSKO
ŽADATEL: GYMNÁZIUM K. V. RAISE A STŘEDNÍ ODBORNÉ
UČILIŠTĚ, HLINSKO, ADÁMKOVA 55
NÁZEV projektu: Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a
Název projektu: Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliš- zřízení výtahu ZŠ Ležáků
tě Hlinsko – multimediální učebna zeměpisu a geologie
Součástí rekonstrukce
učebnyPROJEKTŮ
bylo pořízení nového
vybavení, zajištění
JAK PROBÍHÁ
HODNOCENÍ
ZE STRANY
MAS?
V rámci projektu byly rekonstruovány prostory původní kmenové třídy bezbariérovosti a výsadba zeleně, která bude sloužit k dalším potřebám
na jednu odbornou učebnu zeměpisu a geologie včetně pořízení
Členynového
Výběrovévýuky.
komise pro všechny programy podáno celkem 30
vybavení a na školním dvoře byl vytvořen geologický koutek.
žadatelů.
volí Valná hromada
MAS, aprojektu:
to vždy na
Realizace
7. období
12. 2016 projektů
– 18. 6. 2019
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 Dalších 5 výzev se
IROP
PRV
Realizace projektu: 1. 11. 2018 – 30. 6. 2019
Celkové
projektu:
2 602 připravuje
799,72 Kčna přeločlenů má tato komise
zavýdaje
úkol věcně
hodnotit
Celkové výdaje projektu: 988 842,00 Kč
dotace:
1 422 856,60
Kč mu let 2019/2020.
podané žádostiVýše
o ﬁnanční
podporu
do výzev
Výše dotace: 939 399,90 Kč
vyhlášených MAS.
Ze strany MAS byly
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému schváleny a k 30. 6.
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 2019 doporučeny
OPŽP
OPZ
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují k ﬁnancování proobce a veřejné subjekty jako např. školy a or- jekty ve výši celganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel- kových výdajů přes Složení výběrové komise
ský, kam patří živnostníci i ﬁrmy z řad práv- 35 mil. Kč. V této
platné ke dni 31. 7. 2019
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří částce je zahrnuta
neziskové organizace charakteru zapsaných dotace z Evropských
veřejný
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných fondů ve výši 21
neziskový
sektor 28,57%
mil. Kč a vlastní pro- sektor 42,86%
společností.
středky
žadatelů
ve
Práce Výběrové komise začíná studiem propodnikatelský
jektů po administrativní kontrole, kterou mají výši 14 mil. Kč.
sektor 28,57%
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek- Na výzvy do roku
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re- 2021 má MAS k disgionu, které si MAS schválila ve své strategii. pozici ještě dalších
Dále musí splňovat určenou minimální bodo- 42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. výsadbu zeleně a projekty v oblasti životníVýběrová komise provede společně věcné ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES),
hodnocení dle předem stanovených kritérií 6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb,
8. výzva MAS – IROP 2 - Vzdělávání a rozvoj osobnosti a sestaví seznam
8. výzva
MAS
– IROP
2 – urVzdělávání
a rozvoj
osobnosti
projektů
do výše
ﬁnancí
sociálních
podniků
a příměstských táborů,
ŽADATEL: OBEC RANÁ
ŽADATEL:
MĚSTYS
čených ve výzvě.
Následně je
doporučíVČELÁKOV
Před- 14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních
stavenstvu MAS
ke schválení.
Taková
je cesta
center, pro
cyklostezek,
dopravních terminálů
Název projektu: Venkovní učebna přírodních věd a řemeslných
Název
projektu:
Zlepšení
podmínek
výuku přírodovědných
každé žádosti. předmětů v ZŠ Včelákov
a infrastrukturu škol. Poslední ﬁnance ve výši
oborů Základní školy Raná, okres Chrudim
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zemědělRealizací projektu došlo ke zvýšení kvality výuky přírodníchžádost
věd a řeV rámcivýzvách
projektu
došlo
k vybudování
venkovní
učebny přírodních
věd, podpodnikatelů
a na projekty
v jednotlivých
není
zcela
jed- ců, drobných
meslných oborů, a to vybudováním a vybavením venkovní učebny
proale zaměstnankyně
zakoupení laviček,
úpravěMAS
venkovního
a zakoupení
porujícíprostranství
kulturní, sportovní
nebo universpolečenské
noduché,
kanceláře
poskytují všem
žadatelům
potřebné rady, vybavení spolků a obcí.
jejich výuku. Dále bylo vytvořeno upravením venkovního prostranství
zálního
schodolezu.
doporučení a Realizace
metodiku.projektu:
S takovou
to přece
pro náš region nejsou zanedbatelpodnětné prostředí pro výuku.
15.pomocí
1. 2019 –A31.
12. 2020
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co né částky!
Realizace projektu: 7. 1. 2019 – 30. 9. 2020
Celkové
výdaje
projektu:
1
983
094,18
Kč
přesně potřebuje a připravuje svou žádost V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled
Celkové výdaje projektu: 1 096 678,30 Kč
Výše dotace: 1 883 939,47 Kč všech projektů, které jsou již ukončeny, readostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když lizovány anebo prochází poslední kontrolou
Výše dotace: 1 041 844,38 Kč
musíme některé projekty zamítnout. A to řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště
10
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi- budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě

IROP Integrovaný regionální operační program
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8. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti
ŽADATEL: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHODA
A POHODA COOL
Název projektu: Učíme se v Pohodě
Předmětem projektu bylo dovybavení střediska moderní výpočetní
technikou, výukovými programy a zřízení venkovní učebny včetně
venkovních výukových prvků.
Realizace projektu: 28. 2. 2019 – 30. 10. 2020
Celkové výdaje projektu:
998 705,50 Kč
OBSAH:
Výše dotace: 948 770,22
Kč
Představujeme
úspěšné projekty z výzev MAS

RANY MAS?

Hlinecko
Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost;
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro
2. stupeň ZŠ
(str. 2-3)
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Hlinecko
Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou
ožení výběrové komise
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ
(str. 4-5)
platné ke dni 31. 7. 2019
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Hlinecko
Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“;
veřejný
ziskový
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko
sektor 28,57%
ktor 42,86%
Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro
žadatele
ke 4. výzvě
MAS z OPŽP
(str. 6-7)
11. výzva MAS – IROP
1 – Cesty
domů
podnikatelský
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
ŽADATEL:
OBEC VYSOČINA
sektor
28,57%
Hlinecko
Název projektu: Podpora
veřejné dopravy v obci Vysočina,
Seminář „Jak na rodiče problémových žáků“; Seminář
část Rváčov
„Zvládání stresu“; Prezentace dílčích výstupů z plánování
Smyslem projektu bylo sociálních
vytvořitslužeb;
vhodné
podmínky
pro využívání
růzSeminář
„Problematika
edukace klienta
6 mil. Kč jených
určeno
forempro
dopravy nas principu
multimodality,
to nejen
pro místní
poruchou autistického
spektra“;aExkurze
do Domova
pro seniory v Bystrém
(str. 8-9)
kty v oblasti
životníobyvatele.
Představujeme
úspěšné
Realizace
projektu: 2. 3.
2018 – 31. 12.
2020projekty z výzev MAS
ní opatření
a ÚSES),
Hlinecko
Celkové
výdaje projektu:
3 415 980,00 Kč
ru sociálních
služeb,
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“;
Výše dotace:
2 517 500,00
Kč
příměstských
táborů,
Zástupci MAS předali odměny výhercům
ýstavbu komunitních
soutěže
opravních terminálů
Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe
nového držitele certiﬁkátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)
slední ﬁnance ve výši

IROP

8. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti ROČNÍK: 6
10. výzva MAS – IROP 3 – Komunitní a sociální infrastruktura
ŽADATEL: MĚSTO HLINSKO
ČÍSLO: 6 ŽADATEL: OBEC KROUNA
Název projektu: Odborná učebna přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko
ZDARMA Název projektu: Komunitní centrum v obci Krouna
V rámci rekonstrukce stávající učebny došlo ke zřízení a vybavení
Vybudováním komunitního centra vznikl prostor, který umožnuje setkáodborné učebny přírodopisu. Rovněž byla doplněna školní zahrada
vání členů komunity se záměrem realizace aktivit (kulturního, vzděláo venkovní vybavení, tím došlo k vytvoření pracovního zázemí pro
vacího, sociálního, ale i rekreačního charakteru), čímž došlo ke zlepšení
JAK PROBÍHÁ
HODNOCENÍ
PROJEKTŮ
ZE STRANY MAS?
činnostní a badatelskou výuku.
sociální situace
jednotlivých osob
i celé komunity.
Realizace projektu: 1. 3. 2019 – 27. 1. 2020
Realizace projektu: 2. 11. 2017 – 30. 9. 2020
podáno celkem 30
Členy VýběrovéCelkové
komise pro
všechny
programy
Celkové výdaje projektu: 1 015 537,46 Kč
výdaje
projektu:
4 337 855,32
Kč
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období projektů žadatelů.
Výše dotace: 964 760,58 Kč
Výše
dotace:
3
800
000,00
Kč
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 Dalších 5 výzev se
IROP
PRV

členů má tato komise za úkol věcně hodnotit připravuje na přelopodané žádosti o ﬁnanční podporu do výzev mu let 2019/2020.
vyhlášených MAS.
Ze strany MAS byly
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému schváleny a k 30. 6.
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 2019 doporučeny
OPŽP
OPZ
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují k ﬁnancování proobce a veřejné subjekty jako např. školy a or- jekty ve výši celganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel- kových výdajů přes Složení výběrové komise
35 mil. Kč.
V této
ský, kam patří 13.
živnostníci
i ﬁrmy
z řad právvýzva MAS
– IROP
2 – Vzdělávání
a rozvoj
osobnosti
platné ke dni 31. 7. 2019
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří částce je zahrnuta
ŽADATEL: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA
neziskové organizace charakteru zapsaných dotace z Evropských
Podpora jazykového
a přírodovědného
vzdělávání
veřejný
fondů ve
výši 21
spolků, ústavůNázev
neboprojektu:
obecně prospěšných
neziskový
sektor 28,57%
mil. Kč a vlastní pro- sektor 42,86%
společností. na I. stupni ZŠ Krouna
středky
žadatelů
ve
Práce VýběrovéProjekt
komisepřispěje
začíná kstudiem
proinovaci výukových prostor na I. stupni ZŠ Krouna
ak
podnikatelský
jektů po administrativní kontrole, kterou mají výši 14 mil. Kč.
sektor 28,57%
zajištění kompletní bezbariérovosti na škole, a to pořízením schodolezu.
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek- Na výzvy do roku
Realizace
projektu:
10. 4. 2020
30. 6.
ty musí svým obsahem
zapadat
do potřeb
re- –2021
má2021
MAS k disvýdajeveprojektu:
604 701,95
gionu, které si Celkové
MAS schválila
své strategii.
pozici Kč
ještě dalších
Dále musí splňovat
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro
Výšeurčenou
dotace: minimální
574 466,85bodoKč
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. výsadbu zeleně a projekty v oblasti životníVýběrová komise provede společně věcné ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES),
hodnocení dle předem stanovených kritérií 6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb,
13.projektů
výzva MAS
– IROP
2–
rozvoj osobnosti
12. výzva MAS – IROP 1 – Cesty domů
a sestaví seznam
do výše
ﬁnancí
ur-Vzdělávání
sociálnícha podniků
a příměstských táborů,
čených ve výzvě.
Následně je
doporučí
Před- 14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních
ŽADATEL: MĚSTYS TRHOVÁ KAMENICE
ŽADATEL:
MĚSTO
HLINSKO
stavenstvu MAS
ke schválení.
Taková
je cesta
center,
cyklostezek,
dopravních
terminálů
Název projektu: Stezka pro chodce a cyklisty
Název
projektu:
Odborná
učebna
zeměpisu
ZŠ Ležáků,
Hlinsko
každé žádosti.
a infrastrukturu škol. Poslední ﬁnance ve výši
Modernizace
odborné
učebny
přispěje
ke
zkvalitnění
výuky
přírodovědTrhová Kamenice – Rohozná II.
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zemědělProjekt přispívá ke zvýšení využívání cyklo a pěší dopravy mezi
městyných oborů
– vlastivědy
zeměpisu
s možností
praktických,
aleprojekty
i teoreticců, drobných
podnikatelů
a na
podžádost
v jednotlivých
výzvách
není zcelaa jedporující kulturní, sportovní nebo společenské
kanceláře
MASpředmětů.
kých ukázek v rámci
daných
sem Trhová Kamenice a místní částí Rohozná k dopravě do noduché,
zaměstná-ale zaměstnankyně
spolků a obcí.
poskytují všemRealizace
žadatelům
potřebné
ní, škol a za službami.
projektu:
1. 4. rady,
2020 – vybavení
30. 4. 2021
doporučení a metodiku. S takovou pomocí A to přece pro náš region nejsou zanedbatelRealizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 12. 2020
Celkové výdaje projektu: 591 749,04 Kč
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co né částky!
Výšea dotace:
562 svou
161,58
Kč
Celkové výdaje projektu: 5 100 334,55 Kč
přesně potřebuje
připravuje
žádost
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled
dostatečně včas.
všech projektů, které jsou již ukončeny, reaVýše dotace: 3 799 609,72 Kč
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když lizovány anebo prochází poslední kontrolou
musíme některé projekty zamítnout. A to řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi- budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě
11
on potřebný a užitečný. Takové případy nás Váš projekt.
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Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Hlinecko
Členy Výběrové komise proHlinecko
všechny programy podáno celkem 30
Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
projektů
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to vždy
na období
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Dalších
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skupiny
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Úvodní
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projekty
z
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MAS – IROPHlinecko
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členůZÁKLADNÍ
odpovídá
rovnoměrnému
ŽADATEL:
ŠKOLA
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2019Seminář
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všech
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skupin
MAS.
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z Operačního
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pro žadatele ve výzvách z Operačního programu
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IROP

PRV

PRV – Program rozvoje venkova

ROČNÍK: 6
ČÍSLO: 6
ZDARMA
4. Žadatel:
Zemědělská a.s. Vysočina

2. výzva MAS: Program rozvoje
venkova – ﬁche č. 2 Konkurenceschopný
JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?
zemědělec
Název projektu: Podpora skladování
a prodeje brambor
IROP
PRV

Popis projektu: V rámci projektu byl poízen vysokozdvižný vozík a plošina pro
paletizaci brambor. Došlo ke zvýšení produktivity práce při manipulaci s bramboami, které ﬁrma pěstuje jako součást své
ostlinné výroby.
Zvýšila se bezpečnost a zlepšily hygienické podmínky. Došlo ke snížení fyzické
náročnosti a v neposlední řadě tyto technologie zrychlují a omezují riziko mechanického poškození brambor.
Technologie zvyšuje konkurenceschopnost při distribuci a prodeji brambor.

OPZ

OPŽP

Vysokozdvižný vozík

Realizace projektu: 30. 9. 2018 – 31. 3. 2019,
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 1 088 262,00 Kč
Výše dotace: 539 634,00 Kč

Zeptali jsme se hlavního ekonoma Zemědělské a.s. Vysočina Ing. Zdeňka Stejskala

1. Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS?
O možnosti získání dotace jsme se dozvěděli z vyhlášených výzev na stránkách MAS.
Po několika ústních konzultacích s pracovníky MAS jsme zjistili, že vyhlášená kritéria

Ů ZE STRANY MAS?

OBSAH:

ZÁŘÍ 2019

Výzva 2/2018 - fiche č. 3 Venkovský podnikatel
ŽADATEL: VOJTĚCH LAUŠ
Název projektu: Pořízení technologie Laser pálící stroj
Nově pořízená technologie – HSG laser pro pálení kovů umožňuje
rozšíření nabídky výrobků a nových technologií zákazníkům,
konkrétně zpřesnění nabízených služeb ve zpracování plechů.
Realizace projektu: 15. 12. 2018 – 15. 4. 2019
Celkové výdaje projektu: 5 674 900, 00 Kč
Výše dotace: 2 110 500, 00 Kč

Výzva 2/2018 - fiche č. 3 Venkovský podnikatel
3/2019 - fiche č. 1 Kvalita z Hlinecka
ROČNÍK: Výzva
6
ŽADATEL: GASTRO AZ, S.R.O.
ČÍSLO: 6 ŽADATEL: VLADIMÍR ŠVANDA
Název projektu: Doplnění technologického zařízení
ZDARMANázev projektu: Uvádění na trh zemědělských produktů
GASTRO AZ, s.r.o.
Výkonnost tohoto zpracovatelského podniku byla podpořena pořízením
Pořízení formátovací pily včetně příslušenství slouží k formátování
dopravního vozu s chladící jednotkou do 3,5 tuny pro kvalitní přepravu
lamino desek, které jsou určeny k podlepení pracovních desek
masných výrobků žadatele. Zároveň došlo k vytvoření nového pracovního
JAK PROBÍHÁ
HODNOCENÍ
PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?
z nerezového plechu.
místa pracovníka
expedice/řidiče.
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laminovaných
příslušenství
pro truhlářskou
ců, drobných
podnikatelůdílnu
a na žadatele
projekty podAS k dis- V rámci projektu byl pořízen stroj včetně
výzváchdílců
není včetně
zcela jed„Zvládání
stresu“;na
Prezentace
výstupů z Mlýnek
plánování je určen ke zpracování ořechů, obilovin, koření i luštěnin.
noduché, ale zaměstnankyně
kanceláře MAS porující kulturní, sportovní nebo společenské
a nákližků
dílce zdílčích
lamino
v Holetíně.
dalších systému) na strojní olepování ABS hran
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace klienta
spolků a obcí.
poskytují všem
žadatelům
potřebné
dýhovaných
desek,
kterýpro
je nově umístěn
v truhlářské dílně
V roce 2019 získal ocenění Kvalita z Hlinecka.
Realizace
projektu:
1. 8. rady,
2019 – vybavení
31. 12. 2019
ičemž ccaa 16
mil. Kč je
určeno
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova
doporučení a metodiku. S takovou pomocí A to přece pro náš region nejsou zanedbatelžadatele vve oblasti
Svobodných
Hamrech. pro seniory v Bystrém
Realizace
Celkové výdaje projektu: 1 386 418,00 Kč
(str. 8-9) projektu: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2020
eně a projekty
životníto zvládne každý žadatel, který má jasno, co né částky!
Realizace
projektu:a11.ÚSES),
4. 2019 – 30. 10.
2019
výdaje projektu: 385 000,00 Kč
Výšeadotace:
515 svou
610,00žádost
Kč
přesně potřebuje
připravuje
Představujeme
úspěšné projekty z výzevCelkové
MAS
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled
í (protierozní
opatření
dostatečně včas.
všech projektů, které jsou již ukončeny, reaCelkovésociálních
výdaje projektu:
554 180,00 Hlinecko
Kč
Výše dotace: 173 250,00 Kč
pro podporu
služeb,
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když lizovány anebo prochází poslední kontrolou
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“;
Výše
dotace:
249
381,00
Kč
odniků a příměstských táborů,
musíme některé projekty zamítnout. A to řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště
Zástupci MAS předali odměny výhercům
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi- budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě
zbývá na výstavbu komunitních
soutěže
13
on potřebný a užitečný. Takové případy nás Váš projekt.
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Výzva 3/2019 - fiche č. 5 Technika pro les a dřevo
ŽADATEL: JOSEF KUNC
Název projektu: Kácecí hlavice
Univerzální kácecí hlavice pro osazení na pásový minibagr je určena
ke kácení, odvětvení a řezání délek stromů. Je využívána v lese
k prořezávkám a probírkám s průměrem kmene do 30 centimetrů.
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 10. 2019
Celkové výdaje projektu: 500 000,00 Kč
Výše dotace: 248 000,00 Kč

ROČNÍK: 6Výzva 4/2020 - fiche č. 3 Venkovský podnikatel
Výzva 4/2020 - fiche č. 1 Kvalita z Hlinecka
ČÍSLO: 6 ŽADATEL: MIROSLAV TALÁCKO
ŽADATEL: VLADIMÍR ŠVANDA
Název projektu: Uvádění hlineckých masných výrobků na ZDARMA
trh
Název projektu: Rozšíření provozovny Miroslav Talácko
Předmětem projektu je investice související s uváděním vlastních
V rámci projektu došlo k doplnění strojního parku stavební firmy
produktů na trh a s ní spojená modernizace prodejen Řeznictví
o minibagr s příslušenstvím, vibrační desku a vibrační pěch. Tyto
U Švandů, v souvislostí s níž byly zakoupeny tři chladící vitríny.
stroje umožní rozšíření nabídky stavebních prací firmy.
JAK PROBÍHÁ
HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?
Realizace projektu: 30. 4. 2020 – 20. 4. 2021
Realizace projektu: 1. 5. 2020 – 25. 10. 2020
Celkové výdaje projektu: 360 000,00 Kč
výdaje
projektu:
498 910,00
Kč celkem 30
podáno
Členy VýběrovéCelkové
komise pro
všechny
programy
Výše dotace: 150 000,00 Kč
VýšeMAS,
dotace:
544,00
Kč
projektů žadatelů.
volí Valná hromada
a to185
vždy
na období

jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 Dalších 5 výzev se
IROP
PRV
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit připravuje na přelopodané žádosti o ﬁnanční podporu do výzev mu let 2019/2020.
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
vyhlášených MAS.
Ze strany MAS byly
Hlinecko
kem 30
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému schváleny a k 30. 6.
Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 2019 doporučeny
OPŽP
OPZ
datelů.
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují k ﬁnancování propracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost;
ýzev se
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or- jekty ve výši celÚvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro
a přeloganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel- kových výdajů přes Složení výběrové komise
2. stupeň ZŠ
(str. 2-3)
ský, kam patří živnostníci i ﬁrmy z řad práv- 35 mil. Kč. V této
2020.
platné ke dni 31. 7. 2019
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří částce je zahrnuta
AS byly
Hlinecko
neziskové organizace charakteru zapsaných dotace z Evropských
k 30. 6.
Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě
veřejný
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných fondů ve výši 21
neziskový
sektor 28,57%
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář
mil. Kč a vlastní pro- sektor 42,86%
společností.
oručeny
středky
žadatelů
ve
pro
žadatele
ve
výzvách
z
Operačního
programu
Práce
Výběrové
komise
začíná
studiem
proní propodnikatelský
jektů po administrativní kontrole, kterou mají výši 14 mil. Kč.
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II
sektor 28,57%
ýši celna starost pracovnice kanceláře MAS. Projek- Na výzvy do roku
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců
ajů přes Složení výběrové komise
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re- 2021 má MAS k dispracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. pozici ještě dalších
V této
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ
(str. 4-5)
platné ke dni 31. 7. 2019
Dále musí splňovat určenou minimální bodo- 42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro
ahrnuta
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. výsadbu zeleně a projekty v oblasti životníHlinecko
opských
Výběrová komise provede společně věcné ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES),
Seminář
„Rozvoj
čtenářské
gramotnosti
na
1.
stupni
ZŠ“;
veřejný
hodnocení dle předem stanovených kritérií 6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb,
výši 21
neziskový
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko
sektor 28,57%
a sestaví seznam
projektů
do výše
ﬁnancí
ur- sociálních
podniků a příměstských táborů,
podnikatel
Výzva
4/2020
fiche
č.
3
Venkovský
podnikatel
Výzva
4/2020
- fiche
č. 3 Venkovský
podnikatel
tní pro- Výzva
sektor4/2020
42,86% - fiche č. 3 VenkovskýJednání
Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před- 14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních
ŽADATEL:
MILAN TENKRÁT
ŽADATEL: ROMAN MÁLEK
atelů ve ŽADATEL: ZBYNĚK MALÝ
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP
(str. 6-7)
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta center, cyklostezek, dopravních terminálů
podnikatelský
Název projektu:
Žádost o dotaci PRV
14–20, Místní
rozvoj
Název
projektu: Rozšíření technologického vybavení každé žádosti. Název projektu: Doplnění vybavení
autoservisu
Kč.
Poslední ﬁnance ve výši
a infrastrukturu
škol.plničkou
Představujeme
úspěšné
projekty
z
výzev
MAS
sektor 28,57%
5
mil.
Kč
jsou
připraveny
pro výzvy zemědělMusím
otevřeně
přiznat,
že
vytvořit
úspěšnou
Předmětem
projektu
bylo
zakoupení
olepovačky
hran,
která
slouží
truhlářské
dílny
klimatizací
chladiva
R–12
Hlinecko
do roku
drobných
podnikatelů
na projekty podvýzváchplničky
není zcela
jed- ců,
Seminářumožňuje
„Jak na rodičerychlejší
problémových žáků“; Seminář
V rámci projektu bude pořízeno odsávání k olepovačce hranžádost v jednotlivých
Zakoupením
klimatizací
bude
autoservis
schopnýazajistit
AS k dis- k olepování bočních dílů nábytku. Zařízení
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS porující kulturní, sportovní nebo společenské
„Zvládání
stresu“;
Prezentace
dílčích výstupů z aplánování
a
přesnější
zpracování,
čímž
dochází
ke
zkrácení
doby
realizace
užitkový
vůz
kategorie
N1.
Prostřednictvím
této
investice
dojde
kompletní
servis
klimatizací
všech
druhů
automobilů
a
strojů.
Svoje
dalších
poskytují všem žadatelům potřebné rady, vybavení spolků a obcí.
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace klienta
zakázek
a
jejich
zkvalitnění.
ke
zvýšení
produktivity
výroby
a
zlepšení
procesu
logistiky.
služby
rozšíří
i
díky
pořízení
druhé
technologie
určené
k
parnímu
doporučení a metodiku. S takovou pomocí A to přece pro náš region nejsou zanedbateličemž cca 16 mil. Kč je určeno pro
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova
to zvládne každý
žadatel,
který máinteriéru
jasno, coautomobilů.
né částky!
Realizacev projektu:
3. 2020 – 31. 10.
2020 v Bystrém
Realizace
čištění
a desinfekci
pro seniory
(str. 8-9) projektu: 1. 4. 2020 – 30. 4. 2021
eně a projekty
oblasti 31.
životnípřesně potřebuje
a připravuje
svou
žádost
zpravodaji vám nabízíme přehled
Celkovéopatření
výdaje projektu:
1 076 900,00
Kč
výdaje projektu: 924 778,00 Kč
Realizace
projektu:
1. 5.
2020 –V31.tomto
12. 2020
Představujeme
úspěšné projekty z výzevCelkové
MAS
í (protierozní
a ÚSES),
dostatečně včas.
všech projektů, které jsou již ukončeny, reaVýše
dotace:
400
500,00
Kč
Výše
dotace:
253
917,00
Kč
Celkové
výdaje
projektu:
192
995,00
Kč
Hlinecko
pro podporu sociálních služeb,
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když lizovány anebo prochází poslední kontrolou
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“;
Výše
dotace:zamítnout.
86 847,00 Kč
musíme některé
projekty
A to řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště
odniků a příměstských táborů,
Zástupci MAS předali odměny výhercům
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi- budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě
zbývá na výstavbu komunitních
soutěže
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on potřebný a užitečný. Takové případy nás Váš projekt.
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jako

zemědělec
Účastnili jsme se semináře proNázev
žadatele
a příjemce
dotace
projektu:
Podpora
sklap
Seminář pro žadatele o dotaci
informace jsme čerpali v instruktážních
metodických poky
a prodeje brambor
k
2.
a
3.
výzvě
z
Operačního
PRV
OPŽPstránkách
– OperačníMAS.
program Životní prostředí
webových
programu Životní prostředí
4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?
Popis projektu:
Příprava podání žádosti trvala zhruba
6 týdnů.V rámci projek
řízen vysokozdvižný vozík a p
5. Využili jste konzultací ze strany MAS?
paletizaci brambor. Došlo ke zv
JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ
ZE STRANY
MAS?
Možnosti
konzultace
s MAS jsme využili jak při přípravě p
duktivity práce při manipulaci
Ve čtvrtek
21. únorapodání
2019 sežádosti
uskutečnil
vlastního
o poskytnutí dotace na SZIF.
rami, které ﬁrma pěstuje jako s
ve velké zasedací místnosti Městského
rostlinné výroby.
úřadu v Hlinsku seminář pro žadatele
Zvýšila se bezpečnost a zlepš
Žadatel:
Vojtěch
Lauš
o dotaci 5.
k 2.
a 3. výzvě
z Operačního
nické podmínky. Došlo ke sníže
programu2.Životní
prostředí.
Výzvy
jsou
výzva MAS: Program rozvoje venkova
zaměřeny na obnovu nebo výstavbu náročnosti a v neposlední řadě
– ﬁche č. 3 Venkovský podnikatel
územních
systémů ekologické stability nologie zrychlují a omezují rizik
Seminář pro žadatele ve
nického poškození brambor.
Název
projektu:
Pořízení
technologie
(ÚSES),
boj
proti
vodní
a
větrné
erozi
výzváchOPZ
z Operačního
– Operační program
Zaměstnanost
Laser
pálící
stroj
Technologie zvyšuje konkure
a
výsadbu
sídelní
zeleně
v obcích.
programu Zaměstnanost
nost při distribuci a prodeji bra
Popis projektu: V rámci projektu došlo
Zeptali jsme se hlavního ekono
k pořízení nové technologie, HSG laseru
1. Jak
jste se dozvěděli o možn
ROJEKTŮ ZE STRANY MAS?
pro pálení kovů, která umožňuje
rozšířeO možnosti získání dotace jsme
úterý 19. února 2019 se uskutečnil od ní nabídky výrobků a nových technoloPo několika ústních konzultacíc
gií
zákazníkům.
Zajistí
zrychlení
výroby
:00 hodin ve velké zasedací místnosti
splňujeme.
zpraěstského úřadu v Hlinsku seminář pro a zpřesnění nabízených služeb2.při
Kdo se všechno podílel na př
datele ve výzvách z Operačního pro- cování plechů.
Na přípravě projektu se podíle
amu Zaměstnanost. Informace se tý- Realizace projektu: 15. 12. 2018 –z5.pracovníků
4. 2019, organizace. Přípra
ly dvou výzev, které byly vypsány ze projekt ukončen a vyplacen
3. Kde jste zjistili, co a jak je po
rany MAS a zaměřeny na podporu so- Celkové výdaje projektu: 5 674 900,00
Účastnili
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pro
Kč jsme se
Panel
světelné rekla
álních služeb a sociálního podnikání.
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výzvách z Operačního
programu Zaměstnanost

JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?

Kde nás najdete?
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Městského úřadu v Hlinsku seminář pro
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strany MAS a zaměřeny na podporu sociálních služeb a sociálního podnikání.
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