
Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s. dne 8.12.2022 v Dřevěnicích 
(Penzion U Militkých) 

 
Účastníci:  
Helena Červová, Svazek obcí Brada  
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  
Liběna Hakenová 
Radomír Sedláček – omluven 
Josef Cogan, město Nová Paka - omluven  
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. Informování o splnění podmínek věcného hodnocení projekt OPZ+ 
 
Jak jsme již informovali na minulém jednání rady, na konci srpna MAS podala tzv. klíčový projekt do 
programu OPZ+. Projekt nyní splnil s výhradou podmínky věcného hodnocení. Výhrady se týkají pouze 
úpravy indikátorů pro jednotlivé klíčové aktivity. Projektu nebyl v žádné míře pokrácen rozpočet, který 
byl vyčíslen na necelých 12 mil. Kč. Nyní budeme čekat na vyřízení právního aktu. Některé aktivity 
plánujeme spustit v naplánovaném termínu zahájení projektu od 1. ledna 2023. 
 
3. Schválení návrhu alokace pro programový rámec IROP 2021-2027 
 
Slovo si vzal V. Dufek. Z minulého jednání rady vzešel požadavek na zmapování připravenosti projektů 
v rámci dotačního titulu IROP. Všechny obce území jsme oslovili a požádali o zaslání možných záměrů, 
které by spadaly do vymezených opatření. Sešlo se nám skoro 50 projektů, které jsme roztřídili do 
jednotlivých opatření. Vyřadili jsme větší projekty, které několikanásobně převyšovali alokaci a hodí se 
spíše do výzev „na přímo“. Zohlednili jsme zkušenosti z minulých programových období a připravenost 
projektů a navrhli rozdělení alokací pro jednotlivá opatření. Dále probíhala diskuze o alokacích. Poté se 
hlasovalo o návrhu rozdělení alokací viz příloha 1. 
Úkol: V. Dufek dopracuje programový rámec IROP 21+ a podá ke schválení ŘO. 
Hlasování: 7 PRO 
 
Rada MAS schvaluje rozdělení finanční alokace programového rámce IROP 21+. 
 
4. Prezentace videa o projektech podpořených MAS 
 
Všem přítomným bylo prezentováno krátké video o podpořených projektech MAS BCR v rámci 
programového období 2014 – 2020. Video zpracovala firma VideoStudio PP s. r. o. z Jičína. Video se 
bude ještě finálně upravovat o titulky a závěrečnou mapu a informacích o MAS. 
 
5. Nová zelená úsporám Light 
 
Členové byli informováni a přípravě zahájení projektu Nová zelená úsporám Light, do které by se MAS 
měli zapojit v pozici odborných poradců pro žadatele. MAS tuto možnost vítá a bere ji jako dobrou 



příležitost pro propagaci a získání nových zkušeností. Budeme rádi za sdílení informace ve všech 
regionech MAS.  
 
Příloha: Návrh rozdělení alokace IROP 21+ 
 
Zapsala: L. Karlová     Ověřil: Hakenová 


