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Zpráva o činnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s. za rok 2021 
 

1. Členská základna a sídlo MAS 

 

Od 1.1.2021 se novým členem stala obec Stará Paka a rovněž přistoupila firma SKLO Jičín, 
zastoupená panem André Jakubičkou. K 31.12.2021 opustil členskou základnu pan Radomír 
Sádlo. K 31.12.2021 měla MAS 47 členů.  
. 
Během ledna 2021 se MAS přestěhovala do nových a vhodnějších pronajatých prostor v Nové 
Pace – L. Mašínové 1930 a změnila i své sídlo, které je na Městském úřadě, Dukelské náměstí 
39 v Nové Pace.   
 

2 Strategie komunitně vedené místního rozvoje (=SCLLD) a její realizace 

V roce 2021 pokračovala již 5. rokem realizace Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje pro programové období 2014 -2020. Byla dokončena administrace výzvy č. 7 IROP – 
Investice do vzdělávání  - přijaty a podpořeny 3 projekty za 6,75 mil Kč,  
Nově byly připraveny a vyhlášena výzvy: 
8. výzva PRV – na fichi č. 9 Podpora potravinářských podniků a fichi č. 10 Podpora podnikání 
na venkově – přijato 10 projektů a 10 projektů předáno na SZIF. 
8. výzva  z IROP – Investice do vzdělávání  - na zbytkovou alokaci – přijat 1 projekt a ten předán 
na ÚRR. 
 
Během roku 2021 bylo podáno celkem 5 změn Strategie CLLD a všechny byly schváleny ze 
strany ŘO. Týkaly se: 

- změna č. 9  - změna finančního plánu IROP dle skutečnosti 
- změna č. 10 – změna adresy kanceláře MAS a změna v členské základně 
- změna č. 11 – změna finančního plánu programového rámce OPZ – navýšení alokace 

pro pokračující projekt dětská skupina  
- změna č. 12 – změna sídla MAS 
- změna č. 13 – změna finančního plánu PR PRV – navýšení alokace pro přechodné 

období o 7 mil. Kč 
 

Problémy, které jsme při realizaci SCLLD v roce 2021 zaznamenali: prodlužování realizace 
některých projektů, zejména vzhledem k pandemii COVID-19 nebo i stažení žádosti o dotaci 
žadatelem a nerealizováním projektu. Rovněž se také velmi obtížně dočerpává celá alokace 
přidělená jak z IROP nebo PRV, vznikají zbytky, které nestačí na projekt, ale žadatel svůj projekt 
krátit nesmí. MAS musí znovu vyhlašovat výzvy na malé částky nedočerpané alokace. 
Rovněž pandemie Covid způsobila, že MAS v roce 2021 nepořádala žádné semináře pro 
žadatele, ale poskytovala pouze individuální konzultace. Také řada jednání orgánů MAS 
proběhla on-line formou 
  
 K 30.5.2022 bylo schváleno k realizaci (příslušným řídícím orgánem) celkem 113 projektů, 
z toho 88 projektů je již zrealizováno a proplaceno, a to ve výši 81 619 tis. Kč, což je 74 % 
z celkové alokace přidělené MAS na realizaci Strategie včetně navýšení na přechodné období 
projektů Programu rozvoje venkova (cca 7 mil. Kč).  
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Nezazávazkované finance ze strany MAS: 
IROP – 0 Kč  - alokace rozdělena   
PRV – 169 tis. Kč – zbytková alokace z výzvy č. 9  
OPZ – 0 Kč – vše rozděleno, další výzva nebude 
OPŽP – nevyčerpáno 6 mil. Kč, výzva byla vyhlášena v prosinci 2018 a trvala do května 2019, 
dle podmínek ŘO nešla již vyhlásit další výzva 
 
Na MMR byly v termínu podány 2 pravidelné zprávy o plnění Strategie: k 30.6.2021 a 
k 31.12.2021, které obsahují aktuální informace za dané období o pokroku v realizaci Strategie 
a případných problémech, obě byly MMR schváleny. 
 
 
Přehled Čerpání dle programových rámců (= operačních programů) 

OP Alokace 

v tis. Kč  

(= 

podpora) 

Počet 

projektů 

s právním 

aktem 

Počet 

projektů 

v řízení (ještě 

není vydán 

právní akt) 

Počet 

zrealizovaných a 

proplacených 

projektů  

Výše 

proplacené 

dotace v tis. 

Kč 

% 

plnění z 

alokace 

IROP 54 878 38 0 27 51 900 94  

PRV * 33 579 64 29 58 23 696 71 ** 

OPZ 11 931 7 0 2 5 509 48 

OPŽP 10 000 4 0 1 514 1 

celkem 110 388 113 29 88 81 619 74  
* PRV – navýšení alokace o 7 mil.  Kč tzv. „přechodné období“ 2022 – 2023 

** 71 % plnění navýšené alokace, z původní alokace plnění 89 %  
 

 

Ukázky jednotlivých zrealizovaných projektů – viz probíhající prezentace. 

 

 

Strategie SCLLD na období 2021 – 2027 

 

Byly dokončeny práce na Strategii 2021+. Strategie byla představena veřejnosti, projednána 

v území a schválena VH dne 30.6.2021.  Koncepční část SCLLD byla podána na řídící orgán 

– MMR ke schválení a dne 9.8.2021 byla schválena.  Jednotlivé akční plány pro jednotlivé 

operační programy budou předkládány až dle pokynů jednotlivých řídících orgánů v roce 

2022 – 2023. 

 

4. Projekt MAP Semilsko II 

 

V roce 2021 pokračovala realizace dle stanoveného harmonogramu projektu,  

I zde realizace projektu byla ovlivněna epidemií Covid-19, která výrazně ochromila činnost 

školských zařízení. Školy se více izolovali, omezili spolupráci se svými partnery a 

velký prostor museli věnovat zajištění chodu školy - on-line výuka, hybridní výuka, 

dodržování epidemiologických opatření, složitá evidence. I přes počáteční obavy realizačního 

týmu se podařilo najít cesty, kterými bylo možné realizovat všechny naplánované aktivity. 

Díky úzké spolupráci s erudovanými lektory v oblasti vzdělávání a školského managementu 

se dařilo velice operativně reagovat na změny a nová opatření a zajišťovat školám formou on-

line školení potřebnou podporu.  
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Bez omezení díky zájmu jednotlivých členů nebyla narušena činnost pracovních skupin. 

Jejich členové připravili množství podpůrných materiálů, které jsou inspirací pro kolegy z 

regionu - vznikl sdílený disk, kde jsou všechny tyto materiály pro pedagogy zapojených škol 

volně k dispozici. Do škol byla v jarních měsících distribuována regionální učebnice. Ta se 

setkala u pedagogů i dětí s velkým zájmem a pozitivními ohlasy. Učebnice byla doplněna o 

dva další počiny, které doplňují nejen školní sbírky - Sborník regionálních písní (autor 

Jaroslav Vávra) a omalovánky pro děti Můj domov (ty byly vydány až v roce 2022 a jsou 

volně přístupné také na sdíleném disku pro individuální potřebu pedagogů, především 

mateřských škol). Ani epidemie nezastavila populární výuku anglického jazyka, kterou se 

dařilo na zapojených základních školách s druhým stupněm realizovat. I zde byla v době 

nejsilnějších opatření zajištěna realizace aktivity formou konverzace on-line. Od září 2021 se 

aktivity projektu zaměřili na aktuální novinku pro školy - revizi RVP v oblasti nové 

informatiky a digitálních kompetencí. Bylo připraveno množství akcí a konzultací pro 

pedagogy na toto téma. Individuálně byli v rámci projektu podpořeny významné vlastní 

aktivity škol, které se zaměřují na spolupráci více školských zařízení (Dny polytechniky, 

Malotřídky pospolu, aj.)  

 

 

6. Animace MAS a animace školských zařízení 

 

V roce 2021 pokračovala animace MAS zejména na jednání mikroregionů, na VH MAS a také 
při různých společenských veřejných akcích v regionu MAS, které MAS podporuje (např. 
jarmarky, poutě, dětské dny a akce pro děti, sportovní soutěže pořádané pro veřejnost, 
setkání rodáků, apod).  Akce byly financovány z podpory Libereckého a Královéhradeckého 
kraje.  
Rovněž pokračovala animace školských zařízení - podpora během roku 2021 byla poskytnuta 
14 školským zařízením z území MAS (MŠ, ZŠ, DDM). Jde o poskytnutí metodické pomoci 
s výběrem a následnou administrací projektů z OP VVV, jejichž garantem je MŠMT a MAS tuto 
službu poskytuje pro své školy a školky zdarma. 
 
 

7. Personální obsazení MAS 

 

V roce 2021 byli v MAS zaměstnáni na pracovní smlouvu: 
1.  Pro realizaci SCLLD (hrazeno z projektu Provoz MAS II) – kancelář Nová Paka 

Ing. Alena Klacková – 1,0 úvazku, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažer MAS 
Ing. Vítězslav Dufek – 0,75 úvazku, projektový manažer 
Ing. Lucie Karlová – 0,5 úvazku, projektový manažer 
Bc. Kateřina Hadačová – 0,4 úvazku, pracovník pro animaci škol   
 

2. Pro projekt MAP Semilsko II: - kancelář Lomnice nad Popelkou 
Mgr. Petr Sádek – 1,0 úvazku 
Duncan Greenwod – 0,5 úvazku 
Mgr. Lenka Morávková – 0,85 úvazku 
Mgr. Hana Vavřenová – 0,25 úvazku 
Ing. Michal Vlášek – 0,2 úvazku 
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Formou DPP pak byly hrazeny odměny expertů, členů pracovních skupin, členů výběrové 
komise a programového výboru, jehož funkci plní rada MAS. 
 
 

8. Dotace Královéhradeckého kraje 

 

V roce 2021 jsme požádali a obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 150 000 Kč. 
Jde o neinvestiční dotaci, která byla využita zejména na podporu veřejných společenských akcí 
v regionu (60 000 Kč), úhradu členských poplatků (25 000 Kč) a na úhradu provozních nákladů 
kanceláře MAS (65 000 Kč). 
 

 

9. Dotace Libereckého kraje 

 

Dotaci poskytnutou Libereckým krajem ve výši 60 000 Kč MAS využila na propagaci MAS na 
různých spolkových akcích.  Celkem bylo podpořeno 12 akcí v území.  
Podrobný přehled o krajských dotacích je uveden na www: https://masbcr.cz/podpory-kraju/ 

 
 

10. Činnost orgánů MAS, vzdělávání a účast na seminářích a jednáních 

 
Zaměstnanci kanceláře se účastnili v roce 2021 workshopů a semináře k přípravě nového 
období 2021+, jednání Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje a Libereckého 
kraje a Valné hromady NS MAS.  
L. Karlová se zúčastnila dvou kurzů pořádaných NS MAS „Masky v obraze“, které proběhly on-
line formou. 
 
V roce 2021 se uskutečnilo 6x jednání rady MAS, z toho 2x formou video meetingu, 3x 
proběhlo hlasování rady formou per rollam,  2x proběhlo jednání výběrové komise, 1x se sešla 
valná hromada formou video meetingu, 1x se sešla na živo a 1x VH hlasovala formou per rollam 
v době nouzového stavu. Veškeré zápisy z jednání jsou zveřejněny na www MAS: 
https://masbcr.cz/mas/dokumenty-mas/ 
 
 

 
Zpracovala: A. Klacková 
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