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Zpráva o činnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s. za rok 2016
1. Členská základna
MAS v roce 2016 nezměnila členskou základnu. Spolek má 53 členů (= partnerů), z toho 12
partnerů je z veřejného sektoru, 21 z neziskového a 20 ze soukromého.
2. Standardizace MAS
MAS získala v lednu 2016 od MZe ČR Osvědčení o splnění Standardů MAS.
3. Strategie komunitně vedené místního rozvoje (=SCLLD)
V březnu 2016 dokončena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, dokončena
implementační část a Akční plán.
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – ing. Klacková (jmenována Radou MAS dne
2.3.2016)
SCLLD – důležité termíny:
 26.3.2016 schválena VH MAS
 29.3.2016 podána na MMR ke schválení v rámci 1. výzvy k předkládání Strategii
 10.8.2016 jsme obdrželi hodnocení formální správnosti a přijatelnosti
 8.9.2016 zaslány opravy a doplnění ze strany MAS
 12.10.2016 obdržena informace, že SCLLD vyhověla v rámci hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti
 30.1.2017 ukončena 1. vlna věcného hodnocení Strategie jednotlivými ŘO
s výsledkem Ano s výhradou, obdrženy 3 posudky (MMR, MZe, MPSV pro
jednotlivé strategické rámce)
 MAS po konzultaci s ŘO zapracovala připomínky a dne 4.3 2017 zaslala
prostřednictvím IS KP 2014+ na MMR

4. projekt MAP Semilsko
Podán 14.4. 2016 (na základě výzvy č. 2_15_005 MŠMT z OP VVV) prostřednictvím
elektronického systému MS 2014+.
Rozhodnutí o schválení projektu jsme obdrželi 21.10.2016, projekt schválen ve výši
2 896 992 Kč celkových způsobilých výdajů (100 % dotace).
Projekt řeší kvalitní inkluzivní vzdělávání dětí do 15 let v území ORP Semily, jeho výstupy
budou: strategický dokument vzdělávání obsahující akční plán a vznik funkční platformy
spolupráce aktérů vzdělávání kteří se podílí či ovlivňují předškolní, školní a mimoškolní
vzdělávání dětí a žáků v řešeném území. Pro účely tohoto projektu má MAS pronajatou
kancelář na MěÚ v Lomnici nad Popelkou.
Termín realizace: 2.5.2016 - 31.4.2018,
MAS je nositelem projektu a jeho realizátorem
Realizační tým: ing. Alena Klacková, Mgr. Petr Sádek, Mgr. Kateřina Šromová (rok 2016)
Od 1.2.2017: Mgr. Petr Sádek, Mgr. Lenka Morávková, Mgr. Kateřina Šromová, Ing. Michal
Vlášek
V roce 2016 byl ustanoven řídící výbor MAP, pracovní skupiny a vytvořen a schválen
Strategický rámec obsahující plánované projekty jednotlivých vzdělávacích zařízení.
Více o projektu na www stránkách MAS: http://www.masbcr.cz/cz/projekt-mapsemilsko.html
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Ostatních ZŠ a MŠ v území MAS mimo ORP Semily (náležící do ORP Jičín, Turnov, Nová
Paka a Trutnov), řeší jiné Místní akční plány, jejichž nositeli jsou jiné MAS nebo DSO.
5. Projekt Provoz MAS
Podán v rámci výzvy č. 6 IROP Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS dle
specifického cíle 4.2. IROP dne 7.9.2016 prostřednictvím systému MS 2014+.
Projekt řeší administrativní náklady MAS, které souvisí s přípravou Strategie, provozní
činností MAS v souvislosti s realizací Strategie a její animace a animaci školských zařízení
v území MAS v souvislosti s žádostmi z OP VVV (šablony pro ZŠ a MŠ). Výše nákladů na
provoz závisí na celkových způsobilých výdajích na Strategii CLLD (max. 25 %). MAS
podala projekt na období 2015 – 2018 a na další období 2019 – 2023 bude podán nový projekt
v roce 2018.
Projekt byl schválen dne 23.2.2017, kdy jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace
v celkové výši 5 445 015, 25 Kč a 286579,75 Kč tvoří vlastní zdroje (95 % dotace).
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. MAS má tuto činnost
hrazenou v rámci projektu „Provoz MAS“a pro školy je zdarma. MAS s touto nabídkou
oslovila všechna školská zařízení v území, v roce 2016 proběhla 4 jednání se zástupci škol, 3
ZŠ a 2 MŠ byla kompletně zpracovaná žádost o podporu a 3 školám byla poskytnuto
poradenství v oblasti dotační žádosti na „šablony“.
7. Personální obsazení MAS
Vzhledem k realizaci projektu MAP Semilsko došlo k personálnímu posílení MAS.
V roce 2016 byly v MAS zaměstnáni na pracovní smlouvu:
Ing. Alena Klacková – 0,7 úvazku do 30.3.2016, 1,0 úvazku od. 1.4. 2016
Mgr. Petr Sádek - 1,0 úvazku od 1.3.2016
Mgr. Kateřina Šromová – 0,4 úvazku od 1.8.2016 - MAP Semilsko
Ing. Jaroslava Nekvasilová – 0,4 úvazku do 31.3.2016
8. Dotace Královéhradeckého kraje
V roce 2016 jsme požádali a obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 150 000 Kč.
Dotace byla využita na úhradu neinvestičních výdajů MAS (část poplatků za telefon, nájem
kanceláře, účetní služby, na úhradu členských poplatků Národní síti MAS a Krajskému
sdružení MAS, na úhradu poplatku za pořízení softwaru, poplatek za doménu a údržbu www
stránek, za pronájem prostor k jednání KS MAS, na úhradu části osobních a cestovních
výdajů. MAS rovněž pořídila 2 velkokapacitní stany s přepravními obaly pro propagaci MAS
a různé společenské akce.
9. Dotace Libereckého kraje
V roce 2016 MAS vyúčtovala projekt „Podpora činnosti MAS Brána do Českého ráje“ který
se týkal období 1.7.2015 – 30.6.2016. Dotace ve výši 60 000 Kč byla využita na úhradu části
mzdových výdajů a na nákup 1 PC – notebook s příslušenstvím. Na druhé pololetí 2016 jsme
obdrželi další dotaci ve výši 60 000 Kč, která byla využita na úhrada účetních služeb - 5 %,
úhrada telefoních poplatků, úhrada pronájmu kanceláře MAS v Libuni - 5 %, úhrada
cestovného, úhrada poplatků za certifikáty elektronických podpisů, nákup 1 notebooku s
příslušenstvím, úhrada IT služeb, pořízení 2 banerů s logem MAS, úhrada části osobních
nákladů, úhrada zákonného pojištění za zaměstnance
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10. Vzdělávání a účast na seminářích
Kurz projektový manažer (CEP Hradec Králové) – zakončený zkouškou – absolvovala ing.
Klacková
Semináře k šablonám MŠMT – Klacková, Sádek
Školení k administrativnímu systému MS 2014+ základní: Klacková, Sádek, Dufek, Vlášek
Školení MS 2014+ vyšší - Klacková
Seminář MZe k administraci CLLD – Klacková
Semináře MPSV k OP Zaměstnanost – Klacková
Exkurze do MAS Podorlicko - Klacková, Dufek, Mitlöhner
Workshop k fichím a výzvám PRV, IROP – Klacková
Kurz řešení konfliktů v projektech (CEP Hradec Králové) – Klacková
Kurz prezentační dovednosti (CEP Hradec Králové) - Klacková
Seminář ke studii proveditelnosti – Klacková
Webináře v rámci MAP – Sádek, Morávková
Setkání a jednání s NIDV – Sádek, Klacková
11. Projekty v rámci Strategického plánu LEADER MAS BCR 2009 -2013
MAS uskutečnila jednu kontrolu ex-post projektu v době udržitelnosti (Nové zařízení
ubytovacích chat – projekt LSK Lomnice nad Popelkou).
Z celkových 69 podpořených projektů již 23 projektů ukončilo dobu udržitelnosti (projekty
z 1. – 3. výzvy MAS). Rovněž u projektu spolupráce „Místní dědictví –bohatství, na které
zapomínáme“ skončila doba udržitelnosti.
12. činnost orgánů MAS, účast na jednání
V roce 2016 se uskutečnilo 8x jednání rady MAS, 1 x jednání výběrové komise, 1 x valná
hromada MAS.
Zaměstnanci se zúčastnili několika jednání Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého
kraje a společných akcí (např. Dožínky v Hradci Králové) a NS MAS (valná hromada NS
MAS a konference strategického plánování).
Zapsala: A. Klacková
Projednáno kontrolní komisí a radou MAS dne 30.3.2017
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