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

dne 18.1.2022 v Nové Pace, L. Mašínové 1930  

 

 

Účastníci: 

Helena Červová, Svazek obcí Brada  

Josef Cogan, město Nová Paka  - omluven 

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, Petr Sádek 

 

 

1. Přivítání přítomných, zahájení jednání 

Předsedkyně  H. Červová přivítala přítomné, konstatovala, že rada je usnášeníschopná, poté 

předala slovo manažerce A. Klackové. 

 

2. Plnění úkolů z minulé rady  

Všechny úkoly splněny:  

- dotazník projektových záměrů z oblasti IROP – rozeslán 6/10 2021 všem obcím – malá 

návratnost – pouze 10 obcí odpovědělo 

- zajištěna změna Strategie v MS 14+ – navýšení alokace PRV – změna ze strany MZe 

schválena 

- zajištěno podání koncepční části Strategie 21+ do nového MS 21+ - splněno a schváleno ze 

strany MMR 

- pořízeny propagační předměty MAS  (hrazeno z dotace KHK) 

 

3. Preferenční kritéria pro výzvu PRV 2022 

Představeny PK fichí 8, 9, 10 a 17, vedena diskuze, mírné úpravy oproti poslední výzvě, 

zvýšena min, hranice způsobilých výdajů a vzhledem k alokaci – podpora menších projektů 

Hlasováno o předloženém  návrhu: 

Pro: 8,  proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje preferenční kritéria fichí  č. 8, 9, 10 a 17 pro výzvu PRV v roce 2022. 

 

Úkol: Klacková zašle fiche ke schválení na SZIF 

 

4. Aktualizace interních postupů 

Představeny aktualizované Postupy MAS pro PRV – úprava řešení převisu projektů a určení 

hraničního projektu výzvy. Vedena diskuze nad návrhem 

Hlasováno o předloženém  návrhu: 

Pro: 8,  proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje aktualizované Postupy MAS pro projekty PRV, způsob výběru projektů 

na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení  transparentnosti. 

 



 

5. Výzva č. 9 PRV v roce 2022 

Výzva bude vyhlášena po schválení ze strany SZIF – cca únor 2022, Výzva č. 9 PRV 

s alokací 7 286 413 Kč (výše podpory v Kč) 

- fiche 8 - Podpora zemědělských podniků - 2 800 000 Kč 

- fiche 9 - Podpora potravinářských podniků - 500 000 Kč 

- fiche 10 - Podpora podnikání na venkově - 1 500 000 Kč 

- fiche 17 - Podpora venkovských oblastí - 2 486 413 Kč (veřejná prostranství, MŠ a ZŠ a 

kulturní a spolková zařízení) 

Rada souhlasí s případnými změnami v alokaci po konzultaci se SZIF. 

Hlasováno o výzvě č. 9 PRV 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje výzvu č. 9 PRV na fiche 8, 9, 10 a 17 a celkovou alokaci a rozdělení do 

fichí. 

 

Úkol: Klacková zajistí konzultaci volné alokace na výzvu se SZIF 

 

6. Zpráva o plnění Strategie  

Představena Zpráva o plnění Strategie za období 1.7. -31.12.2021  

Hlasováno o zprávě: 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje Zprávu ISg č. 10 za 2. pol. 2021 

 

Úkol: kancelář MAS – zajistit odeslání zprávy v termínu 

 

7. Projekt MAP Semilsko II 

Projekt bude ukončen dle harmonogramu 30.4.2022.  Schválen již pokračující projekt „MAP 

Semilsko III“ – harmonogram od 1.5.2022 – 30.11.2023, rozpočet 2,308 mil. Kč, z toho 1,648 

mil. Kč – přímé náklady (mzdy, DPP, odvody) a 659 tis. Kč – tzv. paušál. Projekt je před 

vydáním právního aktu. 

 

Rada MAS bere na vědomí info o projektu MAP Semilsko III. 

 

8. Dotace krajů 

Rada seznámena s vyúčtováním dotací za rok 2021 od LbK a KHK. Ze strany KHK bylo již 

vyúčtování schváleno. Na rok 2022 – na KHK podaná žádost na 300 tis. Kč.  

Od LbK máme také bezúročnou půjčku ve výši 130 050 Kč, obdrženo v roce 2015, vrátit se má 

do 30.6.2023. Liberecké MASky  - zaslaly dopis na kraj s prosbou o odpuštění.  

 

Rada MAS bere na vědomí informace ohledně dotací Libereckého a Královéhradeckého kraje. 

 

9. Společná prezentace projektů 

Rada MAS seznámena s videem s prezentací projektů přes MAS v Libereckém kraji. Návrh 

aby MAS nechala zpracovat podobnou propagaci s ukázkou úspěšných zrealizovaných 

projektů. Tato propagace by mohla být hrazena z projektu Provoz MAS II. 

Hlasováno o prezentaci: 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 



 

Rada MAS schvaluje, aby se nechala vytvořit prezentace vybraných zrealizovaných projektů 

formou videa. 

 

Úkol: kancelář MAS osloví zpracovatele v území o nabídku na zpracování. 

 

10. Klíčový projekt OPZ+ 

Předpokládá se zahájení projektu od 1.1.2023 s ukončením v roce 2028. V dubnu 2022 by se 

měl podávat přes MS21+ akční plán na celé období 6 let. V záři by se měla podat žádost na 

první období 2023 – 2025 s konkrétním rozpočtem. Realizátorem/příjemcem může být pouze 

MAS, ale může využít pro realizaci partnery v území. Rozpočet bude sestaven z přímých 

výdajů na mzdy a paušálních výdajů na služby (40% přímých výdajů). Bude nutné zvážit 

záměry s veřejnou podporou a zohlednit rozdělení v rozpočtu. MAS počítá s náplní klíčového 

projektu pro realizaci příměstských táborů v území, s činností nového komunitního centra 

v Nové Pace (partner Život bez bariér Nová Paka, z.ú.) a případnými komunitními aktivitami 

seniorů.   

 

11. Projekty OPŽP  21+ 

V novém programovém období se plánují podpořit přes MAS vzorové komplexní projekty na 

energetickou úsporu veřejných budov z OPŽP. MAS dělala průzkum zájmu v území. Víme 

zatím předběžně o 3 možných projektech: 

Lomnice nad Popelkou – zázemí zámku 

Benešov u Semil – kulturní dům 

Vidochov – přístavba ZŠ 

MŽP chce do konce ledna bližší info k těmto projektům. 

Úkol: kancelář MAS zajistí informace a zašle na MŽP. 

 

12. Různé 

 Členské příspěvky 2022 – zúčtovací dopisy budou rozeslány do konce března. 

 Odhláška z MAS – pan Sádlo zaslal předsedkyni MAS odhlášku ze spolku – členství 

ukončeno k 31.12.2021 

 Přihláška  

Hlasováno o novém členovi MAS: 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS bere na vědomí odhlášku z MAS pana Radomíra Sádla a schvaluje nového člena 

MAS – Sklo Jičín s.r.o. se sídlem v Holíně, které bude zastupovat pan André Jakubička. 

 

Jednání ukončeno v 19:30 

 

 

Zapsala: ing. Klacková 

 

Ověřila: Červová 


