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

dne 2.9.2021 v Nové Pace, L. Mašínové 1930  

 

 

Účastníci: 

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.   

Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří 

Radomír Sedláček - omluven 

Liběna Hakenová 

zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek, Lucie Karlová 

 

 

1. Přivítání přítomných, zahájení jednání 

Předsedkyně  H. Červová přivítala přítomné, omluvila pana Stuchlíka a Sedláčka  

konstatovala, že rada je usnášeníschopná, poté předala slovo manažerce A. Klackové. 

 

2. Schválení SCLLD 21+ 

Koncepční část SCLLD 21-27 byla MAS schválena dne 9.8.2021, po 1 doplnění (odkaz na 

interní dokumenty MAS a doplnit všechny vazby mezi opatřeními). 

Příprava akčních plánů pro jednotlivé OP, MAS zatím nezná výši alokací. Rada byla 

seznámena s pracovní verzí šablony pro IROP a možnými 7 opatřeními (Doprava, Veřejná 

prostranství, Hasiči, Vzdělávání, Kultura a Cestovní ruch). 

 

Úkol: zaměstnanci MAS rozešlou po území dotazník ohledně zájmu a připravenosti  

 

3. Kontrola CRR 

- administrativní ověření postupů MAS projektů 7. výzvy IROP 

- MAS obdržela  dne 25.8.2021 výzvu k odstranění nedostatků (nedostatečné odůvodnění 

některých podkritérií a nerelevantních kritérií v KL pro formální náležitosti a přijatelnost, 

neinformování žadatelů o možnosti vzdání se práva na přezkum, chyba v zápise VK MAS – 

chybí záznam, že podjatý M. Mitlöhner opustil místnost při hlasování) – nedostatky již 

napraveny a odeslány na MMR. 

 

4. Schválení projektů 7. výzvy IROP po přebodování projektů VK 

V. Dufek informoval přítomné, že během závěrečného ověření způsobilosti došlo na základě 

požadavku CRR k doplnění projektu „Vybudování multimediální učebny“ žadatele obce 

Slaná, které mělo vliv na věcné hodnocení. Věcné přehodnocení provedla výběrová komise 

11.8.2021 a aktualizovala seznam hodnocených projektů seřazených podle počtu bodů 

získaných při věcném hodnocení v rámci 7. výzvy IROP – Investice do vzdělávání. Žadatel 

obec Slaná stáhl projekt „Dovybavení multimediální učebny“.     

Pan Cogan a pan Šimek informovali o přetrvávání své podjatosti. Nezúčastnili se hlasování. 

 

Hlasováno o předloženém  návrhu: 

Pro: 5,  proti: 0, 

 



Rada MAS schvaluje na základě přehodnocení výsledku věcného hodnocení seznam 

vybraných projektů k financování a seznam náhradních projektů  7. výzvy IROP – Investice 

do vzdělávání. 

 

 

5. Změna SCLLD -  

MAS obdržela dne 13.7. Dodatek k akceptačnímu dopisu MZe  za programový rámec PRV. 

V rámci přechodného období dojde k navýšení alokace o 7 001 900 Kč. Klacková členům rady 

přehlednou tabulku o stavu čerpání jednotlivých fichí PRV s návrhem rozdělení nové alokace. 

Hlasováno o návrhu rozdělení 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje rozdělení zbytkové alokace (824 513 Kč)  a navýšené alokace (7 001 900 

Kč) a to následovně: 2 800 000 Kč do fiche č.  8 - Podpora zemědělských podniků, 500 000 Kč 

do fiche č. 9 - Podpora potravinářských podniků, 1 500 000 Kč do fiche  č. 10 – Podpora 

podnikání na venkově a 3 026 413 Kč do fiche č. 17 – Podpora venkovských oblastí.   

 

Úkol: kancelář MAS zajistí konzultaci změny formou Dodatku k SCLLD na MZe a po 

odsouhlasení podá změnu v informačním systému MS 2014+.  

 

MAS připraví výzvu PRV na celkovou alokaci – vyhlášena bude začátkem roku 2022. 

 

6. Podpora akcí z dotací krajů 

Zatím vyúčtovány 2 akce, řada akcí probíhá v tomto období. 

Cca 50 tis. Kč můžeme ještě čerpat.  

Návrh – využít finance  na nákup propagačních předmětů, které by MAS poskytla zejména na 

akcích v území  pro děti. 

Hlasováno o návrhu: 

Pro 7, proti:0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje pořízení propagačních předmětů v hodnotě cca 50 tis. Kč 

 

Úkol: kancelář MAS zajistí výběr vhodných předmětů a jejich nákup.  

 

7. Regiony sobě 

Klacková informovala přítomné o kampani Regiony sobě a její podpoře Královéhradeckým 

krajem. Kraj připravuje DT na podporu marketingových aktivit regionálních producentů – 

podmínkou bude buď regionální značka nebo zapojení se do kampaně „Regiony sobě“. 

Probíhá 3 kolová facebooková soutěž o balíček regionálních produktů v hodnotě 2000 Kč 

(hrazeno krajem). 

Maše MAS již tento balíček připravila a byl předán vítězce z Dubence (keramika z Cidliny, 

mošty a sušené ovoce, hadráčci z Nové Paky a voucher z dílny Život bez bariér). 

 

8. Dar Leader obnovy MAS Jižní Slovácko 

Dne 26.7. byl odeslán na transparentní účet NS MAS dar ve výši 13 000 Kč (10 000 Kč MAS 

+ 3000 zaměstnanci), dar jde na podporu veřejné infrastruktury a obnovu projektů které jsou 

v době udržitelnosti. Potvrzení o daru jsme obdrželi. 

 

9. MAP Semilsko 

Projekt MAP Semilsko II poběží do 30.4.2022. 



Navazující projekt MAP Semilsko III byl zpracován a podán 23.8.2021 na MŠMT, 

předpokládané celkové výdaje projektu jsou 2 310 406 Kč. Čeká se na formální hodnocení a 

přijatelnost. 

Připravuje se v rámci MAP výjezdní jednání ředitelů škol do Mikulova ve dnech 7.- 9.10.2021 

 

10. Různé 

▪ Připravuje se společná prezentace MAS v rámci LbK – mediální kampaň – ukázka 

zajímavých  projektů v provozu. 

▪ Provoz MAS II – bude podána průběžná platba na úhradu mzdových nákladů za období 

leden – červenec 21, do konce roku by to mělo být proplaceno. Řádná ŽoP a zpráva o 

realizaci za rok 2021 bude podána v lednu 2022. Provoz MAS máme v tomto projektu 

zajištěn do konce roku 2023. 

▪ Workshop CIRI pro starosty (info o dotacích EU a krajských) – rádi bychom uspořádali 

v Nové Pace – předběžně jaro 2022 

▪ Komunitní energetika – z alokace projektu podaném v tzv. předvýzvě do 

Modernizačního fondu – nelze hradit fotovoltaické elektrárny zemědělských subjektů. 

NS MAS zakládá platformu pro komunitní energetiku, probíhají přípravy na založení 

místního energetického družstva /spolku. NS zpracovala vzorové stanovy, které lze za 

poplatek 1000 Kč získat. 

▪ MAS je zapsaná v rejstříku skutečných majitelů. 

▪ Členské příspěvky za rok 2021 všemi členy zaplaceny. 

 

 

 

Jednání ukončeno v 19:30 

 

Přílohy: 

• Aktualizovaný seznam vybraných projektů k financování a seznam náhradních 

projektů – výzva č. 7 IROP-Investice do vzdělávání 

• Tabulka rozdělení navýšené alokace PRV 

 

Zapsala: ing. Klacková 

 

Ověřil: Cogan 


