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

dne 28.1.2021 v Nové Pace, L. Mašínové 1930  

 

 

Účastníci: 

Helena Červová, Svazek obcí Brada - omluvena 

Josef Cogan, město Nová Paka  - omluven 

Přemysl Šulc, ZEOS LOMNICE, a.s. 

Josef Šimek, „MIKROREGION TÁBOR“ 

Ladislav Stuchlík, Junák - Český skaut, středisko Lázně Bělohrad  - omluven 

David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s.  – přítomen on lineformou meetingu na 

ZOOM 

Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří 

Radomír Sedláček  

Liběna Hakenová 

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

 

 

1. Přivítání přítomných, zahájení jednání 

Místopředseda P.Šulc přivítal přítomné, včetně pana Pražáka připojeného on-line, 

konstatoval, že rada je usnášeníschopná a předal slovo manažerce A. Klackové. 

 

2. Nová kancelář MAS 

Od začátku ledna funguje kancelář v Nové Pace, vše máme přestěhováno, prostory v Libuni 

předány panu starostovi. 

 

3. Zpráva o plnění Strategie č. 8 

Členům rady byla  zpráva za II. pololetí 2020 zaslána elektronicky, proběhlo hlasování per 

rollam, výsledek hlasování: 

Hlasováno: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Rada MAS schvaluje zprávu o plnění Strategie č. 8 

 

4. Jednací řád rady MAS 

Návrh jednacího řádu rady spolku zaslán členům elektronicky. Žádné připomínky či podněty 

na změnu nebyly k návrhu vzneseny. 

Hlasováno: pro:6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje předložený jednací řád rady. 

 

5. Preferenční kritéria pro fichi 9 a 10  PR PRV 

Návrh PK zaslán členům rady elektronicky, zároveň byly zaslány ke konzultaci na SZIF. 

Připomínky SZIF zapracovány. 

Fiche10 – odstranění PK č. 5 výše způsobilých výdajů (nemá vazbu na žádný princip), bude 

snížena max. výše způsobilých výdajů, ze které je stanovena dotace  z 1 mil. na 800 tis. Kč, 

snížen min. počet bodů z 25 na 20.  

Hlasováno o nových PK fichí 9 a 10: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje preferenční kritéria pro fiche 9 a 10 pro rok 2021. 

 



 

6. Interní předpis MAS – Postupy MAS pro projekty PRV, transparentnost výběru 

projektů a zamezení střetu zájmu 

Stávající předpis aktualizován dle platných Pravidel SZIF, zapracován postup v případě 

shodnosti bodů ve fichi a hraničních projektů.  Členům rady byl návrh zaslán elektronicky. 

V návrhu bude upřesněn prvožadatel (= žadatel, který dosud nebyl podpořen v rámci 

hodnocené fiche)  

Hlasováno: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje aktualizované Postupy MAS pro projekty PRV, transparentnost výběru 

projektů a zamezení střetu zájmy. 

 

 

7. Výzva PRV č. 8  

Návrh alokace a rozdělení do fichí byl radě zaslán elektronicky, alokace na fichi 9 – 250 000 

Kč, alokace na fichi 10 – 1 598 051 Kč,  

Hlasováno o návrhu: pro 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje výzvu MAS PRV č. 8 s alokací 250 000 Kč na fichi 9 a 1 598 051 Kč na 

fichi 10. 

 

Úkol: kancelář MAS zajistí schválení fchí a výzvy ze strany SZIF a výzvu vyhlásí. 

 

8. Kontrolní listy pro výzvu IROP č. 7 Investice do vzdělávání 

Radě předloženy kontrolní listy na hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a pro 

věcné hodnocení projektů fiche 2 Investice do vzdělávání v rámci vyhlášené výzvy IROP č. 7 

Hlasováno o KL: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS Schvaluje kontrolní listy pro výzvu č. 7 IROP Investice do vzdělávání 

 

9. Členské příspěvky MAS 2021 

Zúčtovací dopisy zaslány partnerům MAS 20.1.2021, termín zaplacení je do konce května 

2021. Stará Paka se po zaplacení příspěvku stane řádným členem MAS. Obec Borovnice se 

rozhodne, zda zůstane členem či vystoupí a ponechá v MAS své území. 

 

10. Přehled čerpání současné Strategie SCLLD 

Rada seznámena s aktuálním čerpáním dle jednotlivých fichí. 

 

 

11. Aktualizace finančních plánů IROP v letech. 

Předložena aktualizace finančních plánů jednotlivých opatření IROP v letech dle pokynů ŘO. 

Roky 2018,2019 a 2020 upraveny dle skutečného čerpání, ostatní dle harmonogramů 

schválených projektů, fiche č. 2 dle předpokládaných plánů. 

Hlasováno o aktualizaci FP: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje předloženou aktualizaci finančních plánů IROP. 

 

Úkol: Klacková zašle aktualizované FP na ŘO IROP, zapracuje případné připomínky a poté 

zadá do MS 2014 + formou Změny Strategie 



 

 

12. Dotace krajů 

Dotace KHK za rok 2020 byla vyúčtována a v prosinci 2020 odeslána na KÚ, Závěrečná 

zpráva ze strany kraje akceptována. Na rok 2021 byla žádost o dotaci podána – na 150 000 Kč 

– na provozní náklady, propagaci MAS a podporu akcí v území. 

Dotace LbK – termín vyúčtování do 19.2.2021,  vyúčtováno bude 12 akcí po 5 tis. Kč. 

Žádost na rok 2021- dosud se neví, zda dotace bude. 

 

13. Výzva z Modernizačního fondu - programu Nové obnovitelné zdroje energie RES+ 

MAS podala projektový záměr  na budování fotovoltaických elektráren na vhodných 

budovách v území MAS dne 26.1.2021. Předpokládá, že tím rezervuje prostředky pro žadatele 

ostrých výzev z řad obcí, podnikatelů, neziskových organizací z území MAS. 

Rada seznámena s podaným projektem do předvýzvy. 

 

14. MAP Semilsko II 

Projekt bude trvat do 30.4.2022, MAS má zájem o pokračující MAP III, zajistí si souhlasy 

obcí. 

MŠMT zahájilo pilotáž středního článku podpory (podpora školám, snížení nepedagogické 

zátěže, zlepšení spolupráce mezi řediteli, zřizovateli, MŠMT, organizacemi i místními aktéry. 

Jako pilotní regiony byly vybrány regiony ORP Semily a Svitavy. 

Sádek – zúčastní se diskuze k pilotáži organizované NS MAS. 

 

Sádek:  informace o vydané učebnici, 500 ks vytištěno nad rámec projektu na náklady MAS – 

bude prodávána (IC v území ORP Semily) – návrh 250 Kč/ kus, přítomní souhlasí. Fotografie 

z jednotlivých obcí pořízené v rámci projektu – bezplatně předány obcím. 

 

15. Strategie 2021+ 

Radě byla představena analytická část, návrh strategické části. Analytická část se SWOT a 

s upravenou analýzou rozvojových potřeb území je diskutována rovněž na jednání 

mikroregionů. Příjem Strategií na MMR – cca březen – červen 2021. Předpokládáme že do 

dubna bychom měli strategii hotovou a prodiskutovanou. 

 

16. Provoz MAS II 

Vyúčtování II etapy – rok 2020 –Žádost o platbu a zpráva o realizaci bude podána do 

4.2.2021, předtím byla podána žádost o změnu (část financí z roku 2020 přesunuto na další 

roky). 

 

17. Různé 

ŘO IROP – nebude nikomu krátit alokaci za neplnění milníků – nebude také navyšovat. 

Syntéza Strategií MASek Královéhradeckého kraje – zpracovalo CIRI. 

Úkol: Klacková rozešle prezentaci členům rady 

 

 

Jednání ukončeno ve 20:00 

 

Zapsala: ing. Klacková 

Ověřil: Šulc 


