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

dne 4.5.2021, které proběhlo formou videomeetingu prostřednictvím 

 aplikace Zoom od 17:15 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 - omluven  

David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s. - omluven  

Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří 

Radomír Sedláček  

Liběna Hakenová 

zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek, 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. Pan Pražák se omlouvá a všechny zdraví. 

 

2. Příprava VH MAS 

VH proběhne on –line formou na platformě zoom (placená verze), hlavní body: projednání 

koncepční části strategie, plán činnosti spolku na rok 2021, změna sídla MAS, dát 

kompetence radě MAS k následnému případnému doplnění Strategie. Následně proběhne 

elektronické hlasování per rollam – každému členu  budou zaslány návrhy usnesení.  

 

3. Schválení projektů z výzvy MAS č. 8 PRV 

Radě byl zaslán před jednáním sestupný seznam projektů ohodnocených výběrovou komisí 

v rámci fichí 9 a 10. V každé fichi je jeden projekt na který nestačí alokace fiche ve výzvě.  

Nikdo s přítomných není podjatý vůči některému projektu/žadateli z 8. výzvy PRV. Bylo 

dohodnuto, že p. Klacková rozešle přítomným členům rady etický kodex, kteří podepíší a 

naskenovaný zašlou elektronicky na MAS, originál přivezou na příští radu. 

Dle platné Metodiky PRV a Postupů MAS bylo navrženo podpořit projekt AGROCENTRUM 

JIZERAN a.s. v plné výši – přesun alokace z fiche 10 ve výši 28 888 Kč. Hraničním 

projektem výzvy je projekt pana Hartmana, na který zbývá alokace ve výši 223 438 Kč. Bude 

mu nabídnuto projekt změnit na tuto částku dotace. 

 

Hlasováno o návrhu  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Rada MAS schvaluje seznam doporučených projektů k financování z 8 výzvy PRV na fiche č. 

9 a 10 a stanovuje hraničním projektem výzvy projekt Jiřího Hartmana s podpořenou alokací 

ve výši 223 438 Kč 

 

4. Informace o PR  IROP 

MAS obdržela dopis ředitele odboru z MMR k dočerpání alokací MAS. Žádné MAS nebude za 

rok 2020 alokace krácena, žádné nebude přidáno. Všechny MAS musí udělat změnu své 

strategie a narovnat finanční plán dle skutečností do konce června 2021 (naše MAS má již 

učiněno) a zároveň MAS, které předpokládají, že alokaci nedočerpají, musí tuto skutečnost 

nahlásit MMR. Výzvy z IROP mohou MAS vyhlašovat do 15.11.2021. Naše MAS již má vše 

vyhlášené, v poslední výzvě se eviduje převis projektů. 



 

5. Informace o PR OPZ 

MAS na výzvu Řídícího orgánu – MPSV požádá formou změny strategie o navýšení alokace 

o 384 851, 25 Kč. Jde o chybějící částku na podpořený pokračující projekt dětské skupiny. 

Zároveň s tím požádáme o změnu indikátorů dle skutečnosti schválených projektů. 

 

6.  Různé 

MAS obdržela požadavek Církve československé husitské na podporu info letáku k naučným 

stezkám v přírodním areálu dr. Karla Farského ve Škodějově. Přítomní souhlasí s podporou ve 

výši cca 5 000 Kč s tím, že na letáku bude logo MAS 

Předpokládá se, že bude ještě jedna VH –na živo cca v červnu /červenci. 

Příští jednání rady bude 27.5 od 17:00 v kanceláři MAS v Nové Pace. 

 

 

Příloha: Seznam doporučených projektů 8. výzvy PRV 

 

Zapsala: Klacková 

Ověřil: Cogan 

 


