
Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s. 
dne 8.11.2022 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   
David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s.   
Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří 
Radomír Sedláček  
Liběna Hakenová 
zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek, Lucie Karlová 
 
1. Přivítání přítomných, zahájení jednání 
Předsedkyně H. Červová přivítala přítomné, konstatovala, že rada MAS je usnášeníschopná a 
dalším vedením jednání pověřila manažerku A. Klackovou. 
 
2. Doplatek dotace projektu spolupráce 
MAS obdržela Rozhodnutí MZe ze dne 13.9.2022 o doplatku dotace projektu „Místní dědictví 
– bohatství na které zapomínáme“ ve výši 269 478 Kč. Na účet zatím neobdrženo. 
 
3. MAP Semilsko II 
Projekt byl ukončen 30.4.2022, byla podána Závěreční zpráva o realizaci (schválena ze strany 
ŘO) a Závěrečná Žádost o platbu. Plánované výdaje projektu nebyly plně dočerpány a cca 90 
tis. budeme vracet.   
 
4. MAP Semilsko III 
Navazující projekt od 1.5.2022 – 20.11.2023, hl. manažer Petr Sádek, obdržena záloha ve výši 
923 226 Kč, podána 1.ŽoP a ZoR.  Rada dále informována o probíhajících aktivitách projektu 
dle zprávy P. Sádka. 
 
5. Provoz MAS II 
Letos podána jedna průběžná žádost o platbu – na mzdové náklady a odvody za období leden 
– srpen 2022 ve výši 1 093 157 Kč – schváleny a byla proplacena dotace ve výši 95 %.  Na 
zbytek výdajů za rok 2022 bude podána řádná Žádost o platbu - bude ale proplaceno až v roce 
2023. 
 
7. Dotace krajů 
Liberecký kraj – schválena propagace na 18 společenských akcí, vyúčtováno zatím 15 akcí – 
částka za propagaci celkem 51 000 Kč, 3 akce budou urgovány. 
 
Královéhradecký kraj – představen dosavadní přehled čerpání a výhled výdajů do konce roku 
2022, na které bude dotace ve výši 300 tis. využita. 
 
8.OPZ+ 
Byl podán klíčový projekt MAS „Komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje“ 



dne 25.8.2022 do výzvy OP Zaměstnanost + č. 03-22-008 Podpora komunitně vedeného 
místního rozvoje.  
Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a čekáme na věcné hodnocení. 
Realizace projektu 1.1.2023 – 31.12.2025, rozpočet: 11 999 988 Kč, dotace 100%, hl. 
manažerkou projektu – ing. Lucie Karlová – ta představila radě plánované aktivity projektu. 
 
9. PRV a SZP 
Schválené projekty z výzvy č. 9 PRV předány na SZIF – celkem 29 projektů.  Z toho 3 žadatelé 
(podnikatelské projekty) odstoupili od realizace (zdravotní důvody, obava z udržitelnosti a 
nedostatek financí na předfinancování). Další příjemce zvažuje ukončení administrace z 
důvodu obavy udržet nové pracovní místo po dobu udržitelnosti. 
Agrocentrum Jizeran – projekt „Rekonstrukce vnější části - teletník Jesenný“- obdržel 
Oznámení SZIF o ukončení administrace a vrácení 100 % dotace za nedodržení plnění PK 
navýšení pracovního místa (projekt z roku 2017). 
Pokud bude mít MAS dost volné alokace (nerealizované projekty, vratka, úspora v rámci 
cenových marketingů) vyhlásí MAS ještě výzvu v rámci tzv. přechodného období v roce 2023. 
Projety z nového OP SZP budou přijímány na SZIF až v roce 2024, v roce 2023 musí MAS 
připravit programový rámec SZP a předložit ho ke schválení na MZe. 
Z předchozích výzev je pouze jeden projekt neproplacen (Betonservis, ŽoP zatím 
v administraci). 
 
10. IROP  
Alokace MAS na celé programové období: 83,8 mil. Kč CZV. Nyní je nutné sestavit finanční 
plán do konce roku 2026 ve výši 58,725 mil Kč. Pokud budou do 6/2025 podány žádosti o 
platbu zrealizovaných projektů ve výši 24,4 % alokace, tedy cca 14,4 mil Kč, pak bude možné 
žádat o zbývajících 30 % alokace (25,167 mil Kč). 
Přehled možných aktivit a návrh rozdělení financí obdrželi členové rady před jednáním.   
Ing. Dufek představil podrobněji jednotlivé možné aktivity a kritéria přijatelnosti. 
Vedena diskuse o připravených projektech a rozdělení alokace. 
Úkol: kancelář MAS zajistí rozeslání dotazníku do území MAS, aby se zjistil stav připravenosti. 
Konečné rozdělení financí do jednotlivých oblastí podpory projedná Rada MAS na příštím 
jednání. 
 
11. Různé 
Návrh na společné jednání orgánů MAS (příprava na nové období),  návrh termínu 8.12.2022. 
Úkol: kancelář MAS zajistí místo a rozešle pozvánky na společné jednání. 
 H. Červová – problém v DSO Svazek obcí Brada – informovala o nutnosti změny předsedy 
svazku a možném rozpuštění svazku. 
Úkol: Klacková – zašle přehled čerpání dotací subjektů z území Svazek obcí Brada. 
Audit MAS za rok 2021- proběhl 26.7.2022- bez připomínek. 
Nová zelená úsporám light – pro vlastníky rodinných domů postižených energetickou chudobou 
(senioři, osoby pobírající dávky na bydlení) – až 150 tis. Kč/1 dům – chystá se výzva a zvažuje 
se, že by se program mohl administrovat přes MAS (jednoduchá administrace s minimem 
příloh). 
Členské příspěvky 2022 - k dnešnímu dni všechny členské příspěvky zaplaceny (125 296 Kč). 
Společné jednání orgánů MAS – dohodnut termín 8.12.2022 
 
Příloha: Aktivity IROP a návrh rozdělení 
 
Zapsala: ing. Klacková    Ověřil: Cogan 


