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Milá místa a milí lidé
Vážení a milí,

v letošním roce slavíme 15 let od založení 
Hradeckého venkova, a to je již skutečně 
čas na bilancování.

Myslím si, že založení naší společnosti bylo 
dobré rozhodnutí. Dokázali jsme zreali-
zovat mnoho projektů za velké podpory 
především našich partnerů a také díky těm, 
kteří na venkově žijí. Nejsou to jen miliony 
korun do projektů obcí, neziskových orga-
nizací, škol, podnikatelů a zemědělců, jsou 
to i mnohá setkání, diskuse, plánování, vy-
jasňování si stanovisek a postojů, zjišťování 
potřeb a sdílení příkladů dobré praxe.

Přichází nové programové období EU a my 
věříme, že vznikne nejen mnoho krásných, 
třeba i malých, ale pro komunitu důležitých 

projektů. Velká výzva, která nás čeká, je 
v oblasti komunitní energetiky. Držím této 
myšlence palce, neboť to je jedna z cest na 
zajištění si energetické soběstačnosti.

Ještě jednou děkuji za podporu naší společ-
nosti, přeji všem mnoho úspěchů, hezkých 
setkání, podnětných diskuzí a krásný život 
na hradeckém venkově.

Jana Kuthanová



První období po založení MAS 
se vyznačovalo velkým množstvím 
podpořených projektů. Připravovaly 
se menší projekty s nižšími celkovými 
výdaji v 5 oblastech: Zlepšení 
využívání turistického potenciálu 
území, Zvýšení kvality bydlení, 
Vybudování dopravní a technické 
infrastruktury v obcích, Rozvoj 
zemědělství a služeb na venkově, 
Rozvoj podnikání na venkově.

Dotace byly poskytovány 
ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu. V tomto 
období byly realizovány drobné 
opravy obecních budov, hasičských 
zbrojnic, chodníky, rekonstrukce 
pomníků a památek z války 1866 
na bojišti u Hradce Králové, úpravy 
zeleně a veřejných prostranství, 
projekty zemědělců, podnikatelů 
a pro sportovní aktivity. 
 
Celkem bylo přijato 94 projektů 
v celkovém objemu 29,4 mil. Kč, 
podpořeno bylo 60 projektů 
s dotací ve výši 17,9 mil. Kč.

2008–2013 Projekty spolupráce

Cílem tohoto opatření z Programu 
rozvoje venkova byla spolupráce 
alespoň 2 Místních akčních skupin. 
Sousední MAS Společná Cidlina byla 
naším hlavním partnerem a společně 
jsme realizovali několik pěkných 
projektů. A právě těchto projektů 
si i po letech vážíme, neboť některé 
vidíme stále na našich obcích, 
a proto jim věnujeme v našem 

zpravodaji samostatnou stránku. 
Připomeňme realizaci dětských 
hřišť pod názvem Dětem pro radost 
I. a II. nebo Dědictví našich předků 
– rekonstruovaný kostel v Suché, 
nová moštárna v Dubenci, ovocné 
aleje v krajině, ale i mnoho dalších.

Celkové náklady realizovaných 
projektů spolupráce činily 
12, 9 mil. Kč a získaná dotace 
byla ve výši 11, 6. mil Kč.



Společně jednáme již 15 let
MAS funguje na principu otevřeného partnerství, společně hledáme 
příležitosti a děláme Venkov ještě hezčím místem pro život.

Klíčové projekty

Co je klíčový projekt? Klíčové 
projekty jsou takové, které si realizují 
samotné Místní akční skupiny. 
V tomto období se nám podařilo 
získat a realizovat 2 projekty, oba 
spadají do Operačního programu 

Zaměstnanost a mají 100 % dotační 
podporu. Jejich aktivity posilují 
a podporují kvalitní život na 
našem venkově.

Projekt O krok napřed v celkové 
výši 1,2 mil Kč a Komunitní sociální 
práce na venkově ve výši 2,3 mil Kč.



Období navazuje na získané 
zkušenosti z předchozích let, MAS 
už má na území pevné postavení, 
které má podporu u obcí, podnikatelů, 
občanů. Pokračujeme v podporování 
komplexního rozvoje území 
v oblastech: Občanská vybavenost 
a služby, Životní prostředí a infra– 
struktura, Ekonomika a zaměstnanost. 
Realizují se projekty v oblastech 

bezpečnost dopravy, hasiči, 
infrastruktura škol, veřejná zeleň, 
zemědělské a nezemědělské 
podnikání, komunitní a sociální práce 
a projekty na podporu rekreační 
funkce lesa. 
 
Celkem bylo realizováno 72 projektů, 
které do území přinesly podporu ve 
formě dotace ve výši 86,4 mil. Kč.

2014–2020 Týmy

Kancelář Místní
akční skupiny

Místní akční
plán vzdělávání

Komunitní sociální
práce na venkově
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Naše logo se mění

Dnešní svět se i navzdory situacím 
v okolí vyvíjí. Mění se trendy, pohlcuje 
nás digitalizace a modernizace. 
Vzhledem k tomu, že k našemu 
původnímu logu máme citové vazby 
a jsme tak nějak společně spjati, 
nejedná se o žádnou revoluční změnu, 
ale pouze o refresh. Připojujeme se 
k novým směrům současné doby 
a po 15 letech přecházíme na novou 
úpravu našeho loga.

Vize do budoucna
Milá místa a milí lidé. Právě to je Hradecký venkov. Toto moto nás vedlo při 
tvorbě nové Strategie na další období 2021+. Cíle, které budeme společně 
naplňovat jsou: Spokojení lidé a atraktivní sídla, Moderní infrastruktura 
a příznivé životní prostředí, Konkurenceschopný region s chytrým řízením.

Společně s našimi partnery tvoříme tým, který realizuje 
a rozvíjí celý náš region.


