
 
Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s. 

dne 25.1.2018 od 17:00, jednací místnost MAS v Libuni čp. 27 

 

Přítomni: viz prezenční listina, rada je usnášeníschopná 

 

1. Předsedkyně MAS zahájila jednání a přivítala přítomné. 

 

2. Schválení projektů 1. výzvy IROP – Bezpečná doprava 

Radě byly představeny 2 projekty, které byly v rámci této výzvy zaregistrovány, prošly 

kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a následně věcným hodnocením. Jedná se o 

projekty: „Revitalizace Komenského ulice“ (žadatel město Nová Paka), „Stezka pro chodce a 

cyklisty Pecka-Bělá“ (žadatel městys Pecka). 

Výběrová komise oba projekty obodovala a doporučila oba radě MAS k financování.  

Hlasování o návrhu VK – schválit seznam projektů doporučených k financování  

Hlasováno: ano 7, proti: 0, zdržel se 0 

 

Rada schvaluje seznam projektů doporučených k financování v rámci 1. výzvy IROP – 

Bezpečná doprava. 

 

3. Schválení Zprávy č. 2 o plnění Strategie  
Text Zprávy byl členům rady zaslán elektronicky. Ing. Klacková Zprávu představila: 

v hodnoceném období MAS vyhlásila 5 výzev, z toho 2 jsou ještě otevřené, žádný projekt dosud 

nebyl potvrzen ze strany ŘO (dosud žádný žadatel nemá uzavřený právní akt), proto zatím 

nedošlo k finančnímu plnění ani k naplnění indikátorů. Zpráva zaslána na MMR 

prostřednictvím MS 2014 +. 

Na jednání dorazil Mgr. Josef Cogan (zástupce města Nová Paka), který se od tohoto bodu 

zúčastnil hlasování. 

Hlasováno o Zprávě o plnění Strategie: ano 8, proti: 0, zdržel se 0  

 

Rada schvaluje předloženou Zprávu o plnění Strategie za období červen – prosinec 2017.  

 

4. Schválení návrhu výzvy č. 2 OP Z - Zaměstnanost 

Text výzvy byl členům zaslán elektronicky. Blíže výzvu představila Ing. Gernatová:  

alokace: 3,3 mil Kč 

podporované aktivity: 1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu/návratu na trh práce, 2. 

Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, 3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu 

práce, 4. Podpora prostupného zaměstnávání 

žadatelé: obce, DSO, NNO, podnikatelé (obch. korporace, OSVČ), příspěvkové org, školy a 

školská zařízení 

cílové skupiny: zaměstnanci, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání, neaktivní osoby 

datum vyhlášení výzvy: 12.3.2018 

datum ukončení: 3.5.2018 

Rovněž představila návrh způsobu hodnocení a výběru projektů, který bude přílohou výzvy. 

Hlasování o návrhu výzvy OPZ: ano 8, proti 0, zdržel se: 0 

 

Rada schvaluje předloženou výzvu MAS z OP Z – Zaměstnanost včetně alokace 3,3 mil Kč a 

způsobu hodnocení a výběru projektů.  

Úkol: Ing. Gernatová zajistí vyhlášení výzvy v prostředí MS2014+. 



 

5. Schválení podání projektu MAP Semilsko II pro ORP Semily 

Mgr. Sádek představil Radě plán projektu MAP Semilsko II na období květen 2018 – duben 

2022 včetně zajištění administrativního týmu (Mgr. Sádek, Bc. Kateřina Wimmerová), 

odborného  týmu (Morávková, Vavřenová, Vlášek) a vybraných implementačních aktivit 

s přínosem pro školy v území MAP (regionální učebnice, aktivity podporující čtenářskou 

gramotnost, regionální identitu u žáků, konzultační činnost speciálního pedagoga, činnost klubu 

ředitelů, podpora výuky AJ prostřednictvím sdíleného rodilého mluvčího). 

Rozpočet: 8,2 mil Kč – přímé mzdové náklady (admin. a odborný tým, pracovní skupiny, 

analytici jednotlivých škol, lektoři, facilitátoři, rodilý mluvčí  pro AJ, speciální pedagog, lektoři 

z řad knihoven, muzeí, redakční tým reg. učebnice), 3,3 mil Kč – paušální náklady (provoz 

kanceláře, cestovné, účetní služby, telefony, ubytování při výjezdních setkáních, kancelářské 

potřeby, drobný majetek, vybavení kanceláře). 

Projekt bude podán v rámci výzvy MŠMT  

H. Červová se omluvila z dalšího jednání rady a opustila jednání. 

Hlasování o návrhu projektu MAP II a jeho podání na MŠMT: ano 7, proti 0, zdržel se: 0 

 

Rada schvaluje podat žádost o dotaci na projekt MAP Semilsko II na období květen 2018 – 

duben 2022 pro území ORP Semily v hodnotě 11,5 mil. Kč. 

 

Úkol: Ing. Sádek zpracuje projekt a zajistí přílohy a zadání do prostředí MS 2014+. 

 

6. Různé 
Šimek, Sádek: Informace o akci „Stříbrný šíp“ (k výročí vlaku Krakonoš) – prototyp vlaku z 30 

let by 28.9.2018 projel územím MAS (Lomnice – Rovensko – Libuň – Jičín – Stará Paka – 

Nová Paka – Lázně Bělohrad),  akce by byla součástí oslav vzniku ČR, potřeba zajistit 

propagaci akce případně doprovodný program v zastávkách. 

 

Rada souhlasí, aby MAS přispěla na akci částkou 50 000 Kč. Podmínkou je, že MAS bude 

uvedena na propagačních materiálech. Po podrobné kalkulaci celé akce, bude případně 

poskytnutá částka upravena.  

 

Klacková: info o vyúčtovaných dotacích Královéhradeckého kraje (celkem 168 034,87 Kč 

nákladů MAS) a Libereckého kraje (celkem 60 924 Kč),  podáno změnové hlášení  na MMR – 

projekt „Provoz MAS“ – přesunutí nevyčerpaných financí za období 2015-2017 do roku 2018 

(celkem 1 989 361,45 Kč). 

 

Sádek: info o akci pro ředitele škol ve dnech 12.4. – 14.4.2018 ve Znojmě (v rámci projektu 

MAP Semilsko) a možnosti zúčastnit se této akce. 

 

Jednání ukončeno v 19:00 

 

zapsala: Ing. Alena Klacková 

 


