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

dne 23.4.2020, které proběhlo formou videomeetingu prostřednictvím 

 aplikace Zoom od 17:00 hodin. 

 

Účastníci videomeetingu:  

Helena Červová, Svazek obcí Brada 

Josef Cogan, město Nová Paka   

Přemysl Šulc, ZEOS LOMNICE, a.s. 

Josef Šimek, „MIKROREGION TÁBOR“ 

Ladislav Stuchlík, Junák - Český skaut, středisko Lázně Bělohrad  

David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s.  

Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří 

Radomír Sedláček  

Liběna Hakenová 

zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek, Lucie Gernatová, Petr Sádek 

 

 

1. Přivítání přítomných, zahájení jednání 

Jednání rady po dohodě s předsedkyní svolala manažerka Klacková, všem byly zaslány 

přístupy pro toto on-line jednání, všem se přístup zdařil. 

 

2. Informace o Strategii CLLD  

Proběhly 2 změny a všechny schváleny ze strany ŘO: 

PRV – přesun prostředků ve výši 6 628 538 Kč do nové fiche 17 Podpora venkovských 

oblastí. 

IROP – změny finančních plánů dle skutečného čerpání, navýšení alokací fichí Podpora 

vzdělávání a Investice do sociálních služeb (celkem o 4, 043 mil. Kč). 

Poté bylo požádáno o navýšení probíhající výzvy IROP Investice do sociálních služeb o 1,543 

mil. Kč - schváleno ze strany ŘO. 

Výzva č. 6 IROP - Investice do sociálních služeb – příjem ukončen 31.3.2020, přijaty 3 

projekty v celkové hodnotě 6,751 mil. Kč přijatelných výdajů, alokace na výzvu 6, 818 mil. 

Kč. 

V současné době ukončeny kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a projekty zaslány 

výběrové komisi k věcnému hodnocení. Hodnocení proběhne formou video konference dne 

30.4.2020. Poté bude svolána rada MAS, rovněž předpokládáme, že jednání proběhne formou 

videokonference. 

Výzva z PRV č. 6 – běží. Trvá do konce května, zatím konzultovány projekty, většinou MŠ, 

ZŠ, ale i kulturní domy a klubovny, 1 obec – veřejné prostranství. Problém malých obcí – 

nemají plán rozvoj obce. 

Milníky IROP (plnění proplacených projektů) – na rok 2020 máme již splněno, ŘO uvažuje o 

zrušení (nesankcionování za nesplnění). 

 

3. Provoz MAS 

1. etapa projektu (rok 2019) – schválena Zpráva o plnění i Žádost o platbu, celkově 

1 967 328,28 Kč způsobilých výdajů, dotace   

 

4. Dotace krajů 

Podepsány Dohody z KHK i LbK (150 000 Kč a 60 000 Kč), neinvestiční dotace na provoz 

MAS 

- rozmyslet na co využijeme (akce nebo nějaké drobné vybavení pro NNO?) 



 

5. VH, audit 

VH byla naplánována na 21.5.2020, termín bude posunut, rovněž audit bude posunut na 

druhou polovinu května. P.Šulc se spojí s účetní a ve spolupráci s A. Klackovou připraví 

zprávu o hospodaření a podání DP. 

 

6.  Projekty spolupráce  - předání pořízených investic obcím. 

Dne 24.4.2020 skončí doba udržitelnosti mezinárodního projektu „Geopark – šance pro 

region“. Je připraven protokol o předání geoexpozic do majetku obcí (Nová Paka, Tatobity, 

Libuň), tak jak bylo dohodnuto ve smlouvách o spolupráci. Rovněž byl podepsán předávací 

protokol na infotabule, které byly pořízeny z projektu „Geopark – Poznání, Rozvoj, 

Sjednocení“, který již skončil udržitelnost. Jedná se o infotabule v Dřevěnici a Rovensku pod 

Troskami. Po podepsání protokolů bude pořízený majetek vyřazen z účetnictví MAS. 

 

7. Nouzový stav  

ŘO – vydávají v souvislosti s výskytem COVID-19 závazná stanoviska. Je možné nyní 

prodloužit výzvu z PRV, zatím o tom neuvažujeme. 

V případě jednotlivých projektů, jejichž realizace bude nouzovým stavem zasažena – budou 

k nim ŘO přistupovat individuálně. 

 

8. Metodické stanovisko ministryně MMR  č. 12  

Ing. Klacková informovala o nejdůležitějších bodech stanoviska (hlášení změn současné 

Strategie CLLD, příprava na implementaci Strategie 2021 – 2027 a s tím spojení 

standardizace MAS) 

Všem obcím bude zaslán e-mail, aby si nechali schválit na příslušné úrovní (zastupitelstvo, 

rada města) své území obce do územní působnosti MAS na programové období 2021-2027.  

K standardizaci bude MAS potřebovat podpisy všech starostů obcí do povinné přílohy. 

Zaměstnanci připraví návrh úpravy Stanov MAS dle nové metodiky. 

 

9. Paní předsedkyně na závěr popřála všem hodně zdraví, poděkovala všem za účast a v18:30 

bylo ukončeno jednání. 

 

Přílohy:  

 Seznam přijatých projektů v rámci 6. výzvy IROP 

 Metodické stanovisko ministryně MMR č. 12 

 

 

Zapsala: ing. Klacková 

Ověřila: H. Červová  

 


