Informatorium
Otevřené zahrady Jičínska z. s.| program Leader | partnerství v regionu| dotační poradenství

PROSINEC 2014
Zapsaný spolek Otevřené zahrady Jičínska (OZJ) usiluje o veřejně prospěšný udržitelný rozvoj území,
které je vymezené turistickou oblastí Mariánská zahrada a částí turistické oblasti Valdštejnova zahrada
v turistickém regionu Český ráj. Cíle spolku jsou naplňovány administrací projektů z vlastních výzev,
dotačním poradenstvím a rozvojem spolupráce subjektů uvnitř území na principu partnerství.
Evropské fondy 2014 – 2020: Jednoduše pro lidi
15. prosince 2014 se v Hradci Králové uskutečnila konference Evropské fondy 2014 – 2020: Jednoduše pro lidi. Akce byla určena
zejména podnikatelům a zástupcům krajů, měst a obcí.
Cílem konference bylo představit programové období 2014 – 2020 a jeho programy a možnosti. Především chtěla poukázat na to,
jak v letech 2014 – 2020 dosáhnout na podporu z fondů EU. Účastníci se zároveň seznámili s hlavními změnami v dané oblasti
oproti programovému období 2007-2013. Úspěšný start čerpání prostředků nového programového období je zákonitě podmíněn
předem připravenými kvalitními projekty. Informace o nových pravidlech, jednodušším způsobu podávání žádostí o dotace
a představení stěžejních témat podpory v nových operačních programech povedou ke kvalitním projektům již v prvních výzvách.
Po vyjednávání s Evropskou komisí dojde ke schválení výsledného znění operačních programů. Vyhlášení prvních výzev se
očekává v prvním pololetí roku 2015.
Dalším samostatným okruhem konference byla prezentace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
a problematiky veřejných zakázek, tematikou evropských fondů úzce souvisí.

Spolupráce MAS OZJ s Českou zemědělskou univerzitou
Na základě naplňování Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi NS MAS
ČR s Českou zemědělskou univerzitou oslovila Česká zemědělská univerzita
všechny MAS ke vzájemné spolupráci. V prosinci 2014 jsme odeslali
podepsanou smlouvu o spolupráci. Cílem spolupráce je vytvořit první
kontakty mezi univerzitou a praxí, zkusit společně formulovat návazné kroky,
jak v budoucnu spolupracovat na problematice rozvoje venkova.

Veřejné projednávání strategie
V úterý 25. listopadu 2014 se na půdě klubovny sportoviště ve Střevači
konalo veřejné projednávání strategie Místní akční skupiny Otevřené zahrady
Jičínska na období 2014 – 2020. V rámci tvorby strategie se sešli
představitelé vedení devíti obcí spolu se zástupci veřejnosti, neziskových
organizací, podnikatelů a zemědělců našeho regionu, kteří projevili zájem
o vzájemnou spolupráci.
Cílem jednání byla diskuse k navržené struktuře strategie a zjišťování
projektových záměrů, které nejsou ve strategii zahrnuty.
Z veřejného projednávání vzešly k doplnění do návrhové části tři nová
opatření:
 opatření 1.2.7. Výstavba a rekonstrukce budov občanské vybavenosti
 opatření 2.1.4. Protipovodňová a protierozní opatření (opatření 2.1.2.
bude zahrnovat pouze Komplexní pozemkové úpravy)
 opatření 3.1.7. Podpora malého a středního podnikání.
Firma NARM o. s. zajistí návaznost výstupů z veřejného projednávání na
analytickou část strategie.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce
obcí pro efektivní chod úřadů“
Významným projektem, do kterého se MAS
OZJ zapojila, se týká všech obcí v zájmovém
území MAS. Nositelem projektu je Sdružení
místních samospráv. Projekt je podpořen
dotací v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Cílem tohoto
projektu je podpořit meziobecní spolupráci
na platformě MAS, neboť tato forma
meziobecní spolupráce nabízí unikátní řešení
pro efektivnější výkon veřejné správy.
V rámci MAS OZJ je do něho zapojeno
38 obcí okresu Jičín. Celkově v rámci ČR pak
1 903 obcí v 9 krajích, prostřednictvím
69 MAS.
Z území MAS OZJ jsou členy Sdružení
místních samospráv tyto obce: Bystřice,
Chyjice, Rokytňany, Sedliště a Židovice.
Jako témata pro spolupráci mezi obcemi jsme
vybrali následující:
1. Protipovodňová opatření jako
součást krizového řízení
2. Regionální školství
3. Zaměstnanost

Více informací o činnosti spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. naleznete na www.otevrenezahrady.cz.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí.
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