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Zpráva o činnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s. za rok 2017 
 

1. Členská základna a orgány MAS 

 

MAS v roce 2017 přijmula jednoho nového člena a to neziskovou organizaci Junák-Český skaut, 
středisko Lázně Bělohrad, z.s., jehož zastupuje pan Ladislav Stuchlík. Spolek má současně 54 
členů (= partnerů), z toho 12 partnerů je z veřejného sektoru, 22 z neziskového a 20 ze 
soukromého. 
Rovněž v roce 2017 došlo ke změnám zástupců v orgánech MAS: 
Rada MAS (9 členů): AGROCENTRUM JIZERAN a.s. (David Pražák), Junák –Český skaut, 
středisko Lázně Bělohrad, z.s. (Ladislav Stuchlík), Liběna Hakenová, Město Nová Paka (Josef 
Cogan), „MIKROREGION TÁBOR“ (Josef Šimek), Radomír Sedláček, Svazek obcí Brada (Helena 
Červová) 
- předseda: Helena Červová, místopředsedové: Přemysl Šulc, Josef Cogan. 
Výběrová komise MAS (9 členů): Lenka Malá, LSK Lomnice nad Popelkou (Stanislav Dlouhý), 
Městys Mlázovice (Tomáš Komárek), „Podkumburský rozhled“ (Ing. Ladislav Stuchlík), obec 
Lužany (Ing. Martin Mitlöhner), Stanislav Doubek, Římskokatolická farnost Bozkov (Krzystzov 
Mikuszewski), TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou (Marie Kynčlová), Váchalův spolek 
studeňanský (Oldřich Haken). 
-předseda: Ing. Martin Mitlöhner. 
Kontrolní výbor MAS (6 členů): Myslivecké sdružení Nová Ves nad Popelkou (Jan Čapek), Život 
bez bariér, z.ú. (Jitka Fučíková), Sbor dobrovolných hasičů Bozkov (Karel Čermák), SLAKO s.r.o 
(Vladimír Kobrle), TJ Benešov u Semil (Ing. Jiří Lukeš), ZEPOS RS s.r.o (Roman Ševců) 
- předseda: Hana Štěrbová 
  

2 Strategie komunitně vedené místního rozvoje (=SCLLD) a její realizace 

Dlouhý schvalovací proces SCLLD byl úspěšně dokončen a dne 21.6.2017 byla Strategie 
schválena řídícími orgány k realizaci. 
MAS připravila a schválila povinné dokumenty k realizaci:  Interní postup MAS ve výzvách IROP 
a Postupy MAS pro projekty PRV, transparentnost výběru projektů a zaměření střetu zájmů.  
Do konce roku 2017 bylo vyhlášeno 5 výzev pro žadatele pro projekty naplňující danou 
Strategii. 
Kancelář MAS pořádala ke každé výzvě seminář pro žadatele a poskytovala průběžně 
konzultace zájemcům o projekty a zajistila veškerou administraci projektů. Informace 
k výzvám  a výsledky výzev jsou průběžně zveřejňovány na www stránkách MAS. 
  
Na ŘO byly v termínu podány 2 zprávy o plnění Strategie:  k 30.6.2017 a k 31.12.2017 – obě 
byly ŘO schváleny. 
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Přehled výzev MAS 
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1 PRV stažena  

2 PRV Podpora zemědělských podniků 4.7.2017 6 000 11 11 11 5 772,- 

1 OP Z Sociální služby 21.9.2017 5 000 2 2 2 4 945,- 

1 IROP Bezpečná doprava 6.11.2017 27 862 2 2 2 19 637,- 

2 IROP Podpora hasičů 6.11.2017 12 494 4 4 4 9 829,- 

3 IROP Podpora vzdělávání 29.12.2017 11 420 10 X X  

X ještě neproběhlo hodnocení 

 

Přehled schválených projektů je zveřejňován na  www  MAS v záložce výzvy a jednotlivé rámce: 
http://www.masbcr.cz/cz/vyzvy-mas-sclld-ramec-irop.html¨ 
 

 

 

4. Projekt MAP Semilsko 

 

I v roce 2017 pokračovala realizace dvouletého projektu „MAP Semilsko“, který je zaměřen na 
inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území ORP Semily. V roce 2017 byl dokončen 
strategický dokument „Místní akční plán vzdělávání Semilsko“, který obsahuje analytickou 
část, strategickou část, akční plán a implementační část. Dle potřeb škol je dokument 
pravidelně aktualizován. 
Průběžně se scházeli jak pracovní skupiny z řady odborníků, tak Řídící výbor, který je 
schvalovacím orgánem tohoto projektu. Podařil se zaktivizovat „Klub ředitelů“, který se 
pravidelně schází a zorganizovat řadu akcí zaměřené na různé cílové skupiny: workshop „Na 
tábory s nápady“, autorská čtení pro děti a rodiče, akci „Výměna zkušeností v zájmovém a 
neformálním vzdělávání“, „Badatelsky orientovaná výuka“, „Gymnastika není out“, „Výjezdní 
setkání pedagogů“. „Odborná exkurze“. V únoru 2018 proběhl již úspěšný druhý ročník akce 
„Den pedagogických inspirací“, kterého se účastnilo přes 100 pedagogů. Realizační tým vydává 
pravidelný bulletin a  informuje o akcích na facebooku. 
 

Dne 11.9.2017 proběhla kontrola na místě projektu MAP Semilsko ze strany MŠMT. Kontrola 
byla zaměřena, zda je projekt realizován dle příslušných právních předpisů, v souladu 
s určeným účelem, hospodárně a efektivně, v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace,  
zda projekt dosahuje stanovených výstupů a cílů, zda vykázané výdaje souhlasí s účetními 
záznamy a zda je vedeno oddělené účetnictví projektu. 
Kontrolou byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 209,17 Kč, které byly MAS nárokovány 
(chybné odvody na sociální a zdravotní pojištění) a tuto částku MAS vrátila na účet MŠMT. Jiné 

nedostatky nebyly zjištěny. 
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5. Projekt Provoz MAS 

 
Administrativní náklady MAS spojené s přípravou a realizací SCLLD jsou hrazeny z projektu 
„Provoz MAS“ z OP IROP, který byl schválen 23.2.2017. Dotace činí 95 % z přijatelných výdajů.  
V rámci tohoto projektu byly MAS  do konce roku 2017 proplaceny  3 průběžné platby 
v celkové hodnotě 999 321 Kč. Hlavní výdaje tvoří mzdy, odvody, odměny DPP, nájemné 
kanceláře, výdaje za služby a za telefony.  
V prosinci bylo podáno změnové hlášení na projekt, kterým byly nevyčerpané finance projektu 
za I. etapu (červen 2015 – prosinec 2017) převedeny do roku 2018. Změna byla ze strany MMR 
schválena.  
Zpráva o realizaci projektu a první Žádost o platbu byla podána v únoru 2018. 
 

6. Animace školských zařízení 

 

Jde o metodickou pomoc základním a mateřským školám s výběrem a následnou administrací 
projektů zjednodušeného financování – tzv. „Šablon“ z OP VVV, jehož garantem je MŠMT. 
MAS má tuto činnost hrazenou v rámci projektu „Provoz MAS“a pro školy ji poskytuje zdarma. 
V roce 2017 byla poskytnuta pomoc 14 subjektům (ZŠ a MŠ). 
 

7. Personální obsazení MAS 

 

V roce 2017 byli MAS zaměstnáni na pracovní smlouvu 
1.  pro realizaci SCLLD:  

Ing. Alena Klacková – 1,0 úvazku, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 
Ing. Vítězslav Dufek – 0,5 úvazku, projektový manažer 
Ing. Lucie Gernatová – 0,5 úvazku, projektový manažer 
Veronika Sádková – 0,2 úvazku, pracovník pro animaci škol 

2. Pro projekt MAP Semilsko: 
Mgr. Petr Sádek  - 1,0 úvazku,  
Mgr. Lenka Morávková – 0,5 úvazku,   
Mgr. Kateřina Šromová – 0,2 úvazku ,  
Mgr. Michal Vlášek - 0,2 úvazku  
 

Celkem 4,1 úvazku  + DPP (členové povinných orgánů MAS, pracovní skupiny pro MAP, odborní 
hodnotitelé apod.) 
 

8. Dotace Královéhradeckého kraje 

 

V roce 2017 jsme požádali a obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 150 000 Kč. 
Dotace byla využita na úhradu administrativních nákladů MAS při přípravě a realizaci Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje: cestovní náklady pracovníků MAS, úhrada části 
nájemného, telefonních poplatků, členských poplatků  KS NS MAS, úhrada správních poplatků 
za certifikáty elektronických podpisů, nákup služeb (IT služby, účetnictví, vzdělávání členů 
MAS), nákup vybavení kanceláře MAS (1 PC, 1 dataprojektor s plátnem, kávovar), nákup 
vybavení pro podporu společenských akcí v regionu (15 ks pivních setů). 
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9. Dotace Libereckého kraje 

 

Dotaci poskytnutou Libereckám krajem ve výši 60 000 Kč  MAS využila na úhradu části 
provozních nákladů spolku: úhrada členského poplatku NS MAS (10 000,-Kč), úhrada 
zákonného pojištění zaměstnanců spolku za rok 2017 (7 871,- Kč), nákup kancelářských potřeb 
(4 329,- Kč), nákup IT služeb (9 983,- Kč), nákup cenin (360,-Kč), úhrada osobních nákladů 
zaměstnanců spolku (DPP ve výši 26 282,- Kč včetně daně). 
 

10. Vzdělávání a účast na seminářích 

 
Zaměstnanci kanceláře se účastnili seminářů pořádaných řídícími orgány k jednotlivým 
strategickým rámcům, k animaci škol, k administraci MAS a ke školení administračního 
systému CSSF 14+, školení pro účetní MAS. 
 
MAS pořádala seminář k veřejným zakázkám malého rozsahu určeným zejména pro veřejný 
sektor (6.4.2016).  V říjnu MAS  spoluorganizovala společně s MASkami Libereckého kraje 
exkurzi po projektech PRV. Po vyhlášení výzvy pořádá MAS vždy seminář pro žadatele. 
 
 

11. Podpořené akce, propagace  MAS 

 
MAS finančně podpořila 2 společenské veřejné akce v rámci své územní působnosti, na kterých 
byla MAS propagována: 

- Traktoriádu v Boskově (termín: 23.9.2017) 
- 100. výročí narození plk. Františka Truhláře (termín: 21.10.2017). 

 
 

12. Činnost orgánů MAS, účast na jednání  

 
V roce 2017 se uskutečnilo 5x jednání rady MAS, 3 x jednání výběrové komise, 1 x valná 
hromada MAS a 1 x jednání kontrolní komise. 
Zaměstnanci se zúčastnili jednání Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje a 
společných akcí (např. Dožínky v Hradci Králové, konference Venkov v Havlovicích) a akcí NS 
MAS (valná hromada NS MAS, Konference strategického plánování, Leaderfest), jednání 
pracovní skupiny Venkov při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje, konference 
RSK,  regionálního setkání obcí Jičínska, účast na jednání DSO apod. 
 

 

Zapsala: A. Klacková 

 

Projednáno radou MAS dne 20.3.2018 

http://www.masbcr.cz/

