VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2018
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

ZÁLABÍ, z. s.

1

Kontaktní údaje:
Místní akční skupina Zálabí, z. s.
Sídlo: nám. Komenského 235, Týnec nad Labem 281 26
IČO: 270 36 588
Tel.: +420 602 280 585
Web: www.maszalabi.eu
e-mail: mas@maszalabi.eu
Datová schránka: 82sipsd
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2897532309/0800
Svazek obcí Týnecko, Bc. Dušan Žmolil
Předseda MAS Zálabí
e-mail: starosta@tynecnadlabem.cz, tel.: +420 606 610 234
Ing. Nikola Bendáková
Manažerka MAS Zálabí
e-mail: mas@maszalabi.eu, tel.: +420 602 280 585
Mgr. David Záhora
Manažer pro školství
e-mail: skolstvi@maszalabi.eu, tel.: +420 605 013 637
Ing. Lucie Dostálová
Projektový manažer
e-mail: opz@maszalabi.eu, tel.: +420 603 369 516
Ing. Stanislav Štumpf
Projektový manažer
e-mail: prv@maszalabi.eu, tel.: +420 725 563 579
Jarmila Dvořáková
Koordinátor MAP II
e-mail: map@maszalabi.eu, tel.: +420 702 230 941
Štěpánka Vančurová
Účetní MAS Zálabí
e-mail: vancurova@tynecnadlabem.cz, tel.: +420 777 908 716
2

1. Obsah
1.

Obsah...................................................................................................................................................... 3

2.

Úvodní slovo ........................................................................................................................................... 4

3.

Místní akční skupina Zálabí, z.s. .............................................................................................................. 5
3.1 Základní informace ....................................................................................................................................... 5
3.2 Složení členské základny v roce 2018 ........................................................................................................... 5
3.3 Orgány MAS a jejich činnost v roce 2018 ..................................................................................................... 6
3.3.1 Valná hromada ..................................................................................................................................... 6
3.3.2 Statutární zástupci MAS ....................................................................................................................... 7
3.3.3 Rada ...................................................................................................................................................... 7
3.3.4 Výběrová komise .................................................................................................................................. 8
3.3.5 Kontrolní výbor ..................................................................................................................................... 8

4.

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) ................................................................................................ 10
4.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) .......................................................................... 10
4.2 Realizace SCLLD .......................................................................................................................................... 10
4.2.1 Integrovaný regionální operační program (IROP) ............................................................................... 11
4.2.2 Operační program Zaměstnanost (OPZ) ............................................................................................. 12
4.2.3 Program rozvoje venkova (PRV) ......................................................................................................... 14
4.2.4 Animace škol a školských zařízení....................................................................................................... 15
4.2.5 Provoz MAS – projekty SC 4.2 IROP .................................................................................................... 17

5.

Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín a MAP II na Kolínsku ................................................................ 18

6.

Další akce a činnosti MAS v roce 2018 ................................................................................................... 21
6.1 Školkohry 2018 – děti v pohybu .................................................................................................................. 21
6.2 Advent v Týnci nad Labem – Rozsvícení vánočního stromu 2018 ............................................................... 22
6.3 Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům 2018 ........................................................................... 23
6.4 Pořízení nových herních prvků pro region MAS Zálabí ............................................................................... 23
6.5 Publikace o území MAS Zálabí .................................................................................................................... 24

7.

Hospodaření MAS Zálabí v roce 2018 .................................................................................................... 25

8.

Přijaté dary za rok 2018......................................................................................................................... 26

9.

Rozpočet MAS Zálabí, z. s. na rok 2019 ................................................................................................. 27

3

2. Úvodní slovo
Rok 2018 znamenal pro MAS Zálabí, z. s. především činnosti spojené s realizací
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2014-2020.
Došlo k vyhlášení prvních výzev do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a do Programu rozvoje venkova (PRV). Díky
těmto programům mohly obce požádat o dotace na rekonstrukci chodníků, zodolnění stanic
integrovaného záchranného systému, vybudování odpočinkových míst v lese apod.
Podnikatelé a zejména zemědělci žádali o dotace na nákup techniky, na kterou by bez
podpory neměli finanční prostředky. Z Operačního programu Zaměstnanost mohli žadatelé
žádat o dotaci na prorodinná opatření, např. pořádání příměstských táborů, nebo také na
sociální služby. Celkem se v roce 2018 sešlo 17 projektů. V průběhu roku 2018 rovněž
probíhala animace škol a školských zařízení v rámci výzvy č. 22 (Šablony I) a výzvy č. 63
(Šablony II.) v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Kromě vyhlašování výzev a administrace projektů MAS v roce 2018 zorganizovala
nebo se spolupodílela na organizaci několika sportovních a kulturních akcí. Za zmínku jistě
stojí Školkohry, Svátky Labe nebo Advent v Týnci nad Labem. V září 2018 také MAS Zálabí
hostila setkání Krajské sítě středočeských MAS v rekreačním areálu Marina v Týnci nad
Labem. Díky podpoře ze Středočeského kraje došlo k obnově herních prvků, které si mohou
členové spolu s dalším mobiliářem MAS zdarma zapůjčovat. Na závěr roku se podařilo
dokončit publikaci o území MAS, která bude sloužit k propagaci našeho regionu a ke zlepšení
turistického ruchu. Pro účely propagace atraktivit regionu byly také zhotoveny 2 kusy rollupů na téma muzeí v MAS Zálabí. V prosinci 2018 se MAS zapojila rovněž jako sběrné místo
do akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům 2018. Došlo také k úpravám
webové stránky www.maszalabi.eu a na facebooku byl založen profil MAS Zálabí. Můžete
zde vyhledat detailní informace o činnosti MAS, vyhlášených výzvách, podpořených
projektech a o sportovních a kulturních akcích odehrávajících se v našem regionu.
V roce 2019 bude MAS pokračovat ve vyhlašování výzev a administraci projektů ve
všech operačních programech. Infrastruktura pro cyklisty, komunitní centra, investice do
vzdělávání, do zemědělství a podnikání, prorodinná opatření, to jsou témata další práce MAS
ke zlepšení života v našem regionu. I nadále chceme organizovat nebo spoluorganizovat
akce, které spojují lidi a vytváří komunity.
Kancelář MAS Zálabí, z. s.
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3. Místní akční skupina Zálabí, z.s.
3.1 Základní informace
MAS Zálabí je spolek, který sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem
a drobné podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání
prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. Od
svého založení v červenci roku 2006 již realizovala řadu projektů. MAS Zálabí zahrnuje území
27 obcí a přibližně 17 tisíc obyvatel, od Veltrub na západě po Kladruby nad Labem na
východě a na severu od Žehuně po Záboří nad Labem na jižní straně.
Území MAS Zálabí se rozkládá v úrodné Polabské nížině v oblasti Kolínska severně od
řeky Labe, která představuje významný prvek tohoto regionu. Většina obcí spadá pod okres
Kolín, část obcí je pak součástí okresů Nymburk, Kutná Hora a Pardubice.
Pro potřeby komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) má MAS zpracovanou
integrovanou strategii CLLD na léta 2014-2020, na základě které je možno čerpat finanční
prostředky na rozvoj regionu z operačních programů IROP, OPZ a PRV a to v celkové
43 851 000 Kč.

3.2 Složení členské základny v roce 2018
MAS Zálabí má k 31. 12. 2018 celkem 50 členů. Složení členské základy MAS ke dni 31.
12. 2018 zobrazuje následující tabulka.
Veřejný sektor
Svazek obcí Týnecko

Soukromý sektor
ZOD Zálabí, a. s.

Mikroregion Kolínské Zálabí PROTECO-AGRO s. r. o.
soukromý zemědělec Karel
obec Bělušice
Horák
obec Býchory
TPCA Czech s. r. o.
obec Choťovice
Autocentrum Hájek, s.r.o.
obec Dobšice
Gradus, a.s.
obec Dománovice
Baše a SPOL. s.r.o.
obec Jestřabí Lhota
AGRO Krakovany s.r.o.
obec Kladruby nad Labem
Vigvam Pension s.r.o.
Marina – lodě a karavany s.
obec Krakovany
r. o.
obec Labské Chrčice
Český mlynář s.r.o.
Matouš Mariánek - Pizzerie
obec Ohaře
Mates
Milan Ďoubal - Farma
obec Opolany
Ďoubal
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Neziskový sektor
Národní hřebčín Kladruby
nad Labem s. p. o.
Ranch Happy Hour, o.s.
Dobšané, z. s.
SDH Býchory
SDH Krakovany
SDH Polní Chrčice
SDH Ohaře
SDH Žehuň
SDH Ovčáry
SDH Tři Dvory
SDH Veltruby
SK Afrodita Němčice
TJ Sokol Jestřabí Lhota

obec Polní Chrčice

TJ SK Krakovany
Kolínská řepařská drážka,
z.s.

obec Sány
obec Starý Kolín
obec Tetov
obec Tři Dvory
obec Veltruby
obec Záboří nad Labem
obec Žehuň
obec Žiželice

3.3 Orgány MAS a jejich činnost v roce 2018
3.3.1 Valná hromada
Řádná valná hromada se uskutečnila dne 15. 2. 2018 v Týnci nad Labem v Hotelu Racek.
Usnesení valné hromady ze dne 15. 2. 2018:
Valná hromada MAS Zálabí z. s.
-

Schvaluje za zapisovatele valné hromady manažerku MAS Ing. Nikolu Bendákovou
Schvaluje jako skrutátory valné hromady projektového manažera MAS – Ing. Stanislav
Štumpf, projektového manažera MAS – Mgr. David Záhora
Schvaluje jako ověřovatele zápisu valné hromady PROTECO-AGRO s.r.o. – Ing. Miroslav
Fess, Mikroregion Kolínské Zálabí – Milan Vacek
Schvaluje jednací řád valné hromady
Schvaluje program jednání valné hromady
Schvaluje přijetí nových členů MAS Zálabí
Schvaluje volbu Rady
Schvaluje volbu Kontrolního výboru
Schvaluje volbu Výběrové komise
Schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2017
Schvaluje Roční závěrku 2017
Schvaluje Výroční zprávu za rok 2017
Bere na vědomí informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Bere na vědomí informace o Místním akčním plánu vzdělávání ORP Kolín
Bere na vědomí informace k bodu Úvod do problematiky GDPR
Bere na vědomí informace k bodu Další aktivity MAS
Bere na vědomí informace o Provozu kanceláře MAS
Bere na vědomí příspěvky vznesené v bodu Různé
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3.3.2 Statutární zástupci MAS
Místopředseda
TPCA Czech s.r.o.
Bc. Monika Matuchová

Předseda
Svazek obcí Týnecko
Bc. Dušan Žmolil
3.3.3 Rada
Zástupce subjektu
Bc. Dušan Žmolil
Bc. Monika Matuchová
Ing. Miroslav Fess
Milan Vacek
Petr Krause
Ing. Petr Podroužek
Ing. Radan Eliáš

Název subjektu
Svazek obcí Týnecko
TPCA CZECH s.r.o.
PROTECO-AGRO s.r.o.
Mikroregion Kolínské Zálabí
SDH Žehuň
ZOD Zálabí, a.s.
Obec Žiželice

Postavení a funkce
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen

Přehled zasedání Rady MAS v roce 2018
1. zasedání Rady MAS dne 15. února 2018 od 14:00 hodin v Hotelu Racek v Týnci nad
Labem:
• Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů
• Informace o postupu v realizaci SCLLD
• Grantový program TPCA 2018
• Provoz kanceláře MAS
• Různé
2. zasedání Rady MAS dne 15. února 2018 od 17:30 hodin v Hotelu Racek v Týnci nad
Labem:
• Volba předsedy a místopředsedy
• Různé
3. zasedání Rady MAS dne 5. dubna 2018 od 16:00 hodin na Městském úřadě v Týnci nad
Labem
• Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů
• Informace o výzvách MAS a postupech hodnocení a výběru projektů
• Různé
V průběhu roku 2018 Rada MAS hlasovala per rollam o výběru projektů předložených do
výzev IROP, OPZ a PRV.
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Přehled hlasování Rady MAS per rollam o výběru projektů
• 8. – 10. 8. 2018:
o MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém, č. výzvy
048/06_16_076/CLLD_16_02_103
o Výzva PRV č. 15/000/00000/120/000099/V001
• 13. – 15. 8. 2018:
o Výzva OPZ č. 494/03_16_047/ CLLD_16_02_103
• 6. – 9. 11. 2019:
o MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava, č. výzvy
177/06_16_038/CLLD_16_02_103

3.3.4 Výběrová komise
Název subjektu
Obec Tři Dvory
Dobšané, z. s.
Obec Polní Chrčice
Marina – lodě a karavany, s.r.o.
SK Krakovany, z. s.

Zástupce subjektu
Jitka Vokolková
Mgr. Oldřich Novotný
Ing. Miloslav Vokál
Věra Debelková
Jan Špinka

Postavení a funkce
předseda
člen
člen
člen
člen

Přehled zasedání výběrové komise v roce 2018
1. zasedání Výběrové komise MAS dne 25. července 2018 od 15:00 hodin v Hotelu Racek
v Týnci nad Labem:
• Volba předsedy výběrové komise
• Proškolení členů výběrové komise o střetu zájmů
• Věcné hodnocení žádostí o podporu předložených do výzev MAS – IROP, OPZ, PRV
• Různé
2. zasedání Výběrové komise MAS dne 31. října 2018 od 15:00 hodin v Hotelu Racek
v Týnci nad Labem:
• Proškolení členů výběrové komise o střetu zájmů
• Věcné hodnocení žádostí o podporu předložených do výzev MAS – IROP
• Různé
3.3.5 Kontrolní výbor
Název subjektu
Zástupce subjektu
Obec Ohaře
Mgr. Ivana Suchánková
TJ SOKOL Jestřabí Lhota Jan Svoboda
Český mlynář s.r.o.
Dušan Kovanda
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Postavení a funkce
předseda
člen
člen

Přehled zasedání kontrolního výboru v roce 2018:
1. zasedání Kontrolního výboru MAS dne 24. ledna 2018 od 10:30 hodin v sídle MAS
Zálabí, z.s.
• Kontrola hospodaření za rok 2017
• Rozpočet na rok 2018 a financování MAS v roce 2018
• Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
• Provoz kanceláře
• Různé
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4. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
4.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
MAS Zálabí vytvářela svou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) již
od roku 2014, přičemž k jejímu finálnímu schválení došlo v listopadu 2017. SCLLD je ucelený
strategický dokument, který slouží jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit
v území MAS Zálabí pro programové období 2014-2020. Jejím vytvořením došlo ke sladění
představ aktérů území MAS o budoucím rozvoji regionu, k vymezení stěžejních oblastí
rozvoje, seřazení priorit, stanovení způsobů financování projektových záměrů, jejich
monitoringu a způsobu vyhodnocování cílů SCLLD.
Cílem Strategie CLLD je řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování
potřeb území, lepší dostupnost vzdělávání, zaměstnání a dalších služeb. Cílem je tak zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech, a to prostřednictvím vyhlášení a administrace výzev
k předkládání žádostí o podporu, pořádáním seminářů pro žadatele i příjemce dotací,
poskytováním konzultací a dalšími podpůrnými činnostmi MAS.
Během vytváření SCLLD byl kladen důraz na následující principy: zapojení místních
aktérů do rozhodování, odpovědnost, inovativní přístup a kreativnost, integrovaný přístup.
Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program a Operační
program Zaměstnanost jsou hlavními zdroji podpory pro území MAS Zálabí.
Schválená výše finančních alokací na realizaci SCLLD pro příslušné operační programy
a Program rozvoje venkova je následující:
• Program rozvoje venkova:
13 182 000 Kč
• Integrovaný regionální operační program: 23 349 000 Kč
• Operační program Zaměstnanost:
7 320 000 Kč

4.2 Realizace SCLLD
V souvislosti s realizací SCLLD proběhly v roce 2018 následující činnosti:
• Administrace spojená s vyhlášením výzev - příprava výzev, hodnotících kritérií,
kontrolních listů
• Zpracování interních postupů a interních směrnic MAS pro hodnocení a výběr
projektů
• Pořádání seminářů pro žadatele, konzultace připravovaných projektových záměrů,
metodické vedení při přípravě a podání žádostí o dotace
• Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení projektů
• Průběžné vzdělávání zaměstnanců MAS pracujících na realizaci SCLLD (účast na
seminářích)
• Animace škol a školských zařízení
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4.2.1 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Pro Integrovaný regionální operační program (IROP) bylo na realizaci SCLLD na
programové období 2014-2020 vyčleněno celkem 23 349 000 Kč z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, a to v rozdělení na následující opatření:
• CLLD 1 Bezpečná doprava
5 837 170 Kč
• CLLD 2 Hasiči
1 167 370 Kč
• CLLD 3 Komunitní centra
5 837 170 Kč
• CLLD 4 Vzdělávání
10 506 970 Kč
Přehled vyhlášených výzev IROP v roce 2018
• 1. výzva MAS Zálabí – IROP - Zodolnění stanic IZS; celková alokace 1 167 370 Kč. Do výzvy
byla předložena 1 projektová žádost.
Název projektu:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Starý Kolín
Žadatel:
Obec Starý Kolín
Celkové způsobilé výdaje: 1 167 370 Kč
Žádost úspěšně prošla kontrolou, hodnocením a výběrem na MAS a rovněž závěrečným
ověřením způsobilosti na CRR. Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt je
nyní ve fázi realizace.
•

2. výzva MAS Zálabí – IROP - Bezpečnost dopravy; celková alokace 3 000 000 Kč. Do výzvy
byla předložena 1 projektová žádost.
Název projektu:
Stavební úpravy chodníků Masarykova náměstí, Týnec
nad Labem
Žadatel:
Město Týnec nad Labem
Celkové způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč
Žádost úspěšně prošla kontrolou, hodnocením a výběrem na MAS a rovněž závěrečným
ověřením způsobilosti na CRR. Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt je
nyní ve fázi realizace.

•

3.výzva MAS Zálabí – IROP - Bezpečná doprava II; celková alokace 1 500 000 Kč. Do výzvy
byla předložena 1 projektová žádost.
Název projektu:
Bezbariérový chodník při silnici č. 327 13, Obec
Krakovany
Žadatel:
Obec Krakovany
Celkové způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč
Žádost úspěšně prošla kontrolou, hodnocením a výběrem na MAS a nyní probíhá
závěrečné ověření způsobilosti na CRR.
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•

4. výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání; celková alokace 10 506 970
Kč. Příjem žádostí o podporu probíhal od 15. 12. 2018 do 28. 2. 2019. Do výzvy nebyl
předložen žádný projekt. Na základě konzultací projektových záměrů s potenciálními
žadateli bylo zjištěno, že zájem o finanční prostředky na infrastrukturu pro vzdělávání
přetrvává, a výzva bude tedy opakovaně vyhlášena v roce 2019.

4.2.2 Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Pro Operační program Zaměstnanost bylo na realizaci SCLLD na programové období
2014-2020 vyčleněno 7 320 000 Kč, převážně z Evropského sociálního fondu. Konkrétně byla
tato částka vyčleněna na Opatření Sociální a komunitní aktivity s vazbou na zaměstnanost
(4 904 400 Kč) a na Opatření Prorodinná opatření (2 415 600 Kč).
Přehled vyhlášených výzev OPZ v roce 2018
• Dne 26. 3. 2018 byla vyhlášena výzva č. 494/03_16_047/CLLD_16_02_103, Výzva MAS
Zálabí, z.s., - OPZ - Prorodinná opatření I. Příjem žádostí: 16. 4. - 31. 5. 2018.
• Dne 17. 09. 2018 byla vyhlášena výzva č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103, Výzva MAS
Zálabí, z.s., - OPZ - Sociální služby a komunitní sociální práce I. Příjem žádostí: 17. 09. - 31.
12. 2018.
➢ Výzva MAS Zálabí, z.s. - OPZ - Prorodinná opatření I.
Cílem výzvy bylo podpořit rodiče regionu a umožnit jim zlepšit nebo upevnit pracovní
pozici na trhu práce. Možnosti využít prostředky na projekty zaměřené na prorodinná
opatření využili 2 žadatelé. Seznam projektů a základní informace o předložených
projektech jsou následující:
1. Reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009881
Název projektu
Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem
Název žadatele
ZŠ Týnec nad Labem
Celkové způsobilé výdaje
1 115 845 Kč
Anotace projektu:
Cílem projektu je pomoci rodičům upevnit svou pozici na
trhu práce a sladit co nejvíce rodinný a pracovní život. Projekt je zaměřen na vznik
dětského klubu pro žáky školy v Týnci nad Labem, kteří se z důvodu nedostatečné
kapacity školní družiny nemohou zapsat k docházce do školní družiny. Dětský klub
bude mít navíc prodlouženou provozní dobu oproti klasické školní družině. Klub bude
provozován v prostorách učebny 1. stupně. V této učebně neprobíhá běžná školní
družina ani běžný školní klub.
2. Reg. č. projektu
Název projektu
Název žadatele
Celkové způsobilé výdaje

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009896
Příměstský tábor Marina
Marina - lodě a karavany, s.r.o.
850 129 Kč
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Anotace projektu:
Projekt navrhuje realizaci příměstských táborů v areálu
kempu Marina v Týnci nad Labem. Jedná se o projekt, který má pomoci zaměstnaným
rodičům v regionu MAS Zálabí sladit pracovní a soukromý život v době letních
prázdnin. Projekt tak přispěje k větší adaptabilitě pracovní síly a k vyrovnání pozic
znevýhodněných matek na trhu práce. Dále tímto táborem omezíme bezcílného
potulování dětí po obcích. Děti svůj volný čas věnují tělesnému a duševnímu rozvoji v
atraktivním prostředí.
Obě žádosti úspěšně prošly kontrolou, hodnocením a výběrem na MAS. Výsledkem
závěrečného ověření způsobilosti, kterou provedl Řídící orgán OPZ, byl návrh Rozhodnutí o
poskytnutí dotace pro oba projekty. Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009881 je ve
fyzické realizaci. Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009896 byl stažen žadatelem.
➢ Výzva MAS Zálabí, z.s., - OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I.
Cílem výzvy bylo podpořit aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako
aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit schopnost sociálního
fungování v jejím přirozeném prostředí a podpořit aktivity vedoucí k integraci sociálně
ohrožených skupin na trhu práce z důvodu snížení lokální nezaměstnanosti. Možnosti
využít prostředky na projekty zaměřené na sociální služby a komunitní sociální práce
využil 1 žadatel. Předložená projektová žádost je zaměřena na zřízení služby dle zákona
108/2006 Sb., § 69 - terénní program v regionu MAS Zálabí. Je určena pro osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Základní
informace o předložené projektové žádosti jsou následující:
1. Reg. Č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593
Název projektu
Terénní programy v regionu MAS Zálabí
Název žadatele
Prostor plus o.p.s.
Celkové způsobilé výdaje
4 109 765 Kč
Anotace projektu:
Cílem projektu je zřízení služby terénní programy dle
zákona 108/2006 Sb., § 69 ve středočeské části regionu MAS Zálabí. Je určena pro
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a nabízet jim pomoc pro minimalizaci
rizik. Projektem chceme pomoci lidem z cílové skupiny jednak zajistit prevenci
sociálního vyloučení a jednak se začleněním do komunity obce, respektive regionu,
včetně trhu práce.
Žádost úspěšně prošla kontrolou, hodnocením a výběrem na MAS. Výsledkem závěrečného
ověření způsobilosti, které provedl Řídící orgán OPZ, byl návrh Rozhodnutí o poskytnutí
dotace pro předložený projekt.
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V roce 2018 v oblasti OPZ započala fyzická realizace 1 projektu, druhý projekt úspěšně
prošel hodnocením. Zbývající alokace ve výši 2 094 390 Kč bude použita na podporu
Opatření v rámci Strategie MAS Zálabí, z.s. v roce 2019.
4.2.3 Program rozvoje venkova (PRV)
Do 1. výzvy Programu rozvoje venkova byla použita celková finanční alokace ve výši
12 581 500 Kč. Příjem žádostí probíhal v termínu od 14. 6. do 4. 7. 2018. Celkem bylo podáno
jedenáct projektových žádostí s alokací 5 476 tis. Kč. Všechny projekty prošly administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. Projektové žádosti byly bodově hodnoceny
Výběrovou komisí, schváleny Radou MAS. Všech 11 projektů bylo 30. 8. 2018 úspěšně
zaregistrováno do Portálu farmáře. SZIF do 31. 12. 2018 zaslal sedmi žadatelům chybníky.
Jednomu žadateli byla z důvodu nereagování na chyby ukončena administrace. Ostatní
žadatelé odstranili zjištěné závady a v termínu podali na SZIF doplněné žádosti. Podpis
Dohod o poskytnutí dotace s žadateli se očekává začátkem roku 2019.
Seznam žádostí 1. výzvy PRV
k 31.12.2018

Veškeré
informace
k
1.
výzvě
můžete
nalézt
zde:
https://www.maszalabi.eu/aktuality/vyzva-mas-zalabi-c-1-k-predkladani-zadosti-dotaciramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/
V průběhu prosince 2018 probíhaly přípravy 2. výzvy PRV. K otevření příjmu žádostí
došlo 14. 1. 2019. V mezidobí mezi registrací žádostí v 1. výzvě do vyhlášení 2. výzvy
probíhaly konzultace se stávajícími i novými žadateli.
Projekt Spolupráce nebyl doposud realizován. Sousedícím MAS bylo ze strany MAS
Zálabí předloženo několik návrhů, ale zájem nebyl. Jedním z návrhů byl projekt spolupráce
mezi MAS Podlipansko a MAS Mezilesí uskutečnit při otevírání/zavírání Labe koncertní
vystoupení s trhy regionálních dodavatelů. Jednalo by se o tři akce, a to v Týnci nad Labem,
Poděbradech a Nymburce. Žádné projekty Spolupráce nebyly naší MAS nabídnuty.
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4.2.4 Animace škol a školských zařízení
Animace škol a školských zařízení majoritně realizována v rámci výzvy č. 22 (Šablony I)
a výzvy č. 63 (Šablony II.) v rámci OP VVV, které je zaměřeno na tzv. šablony ve vzdělávání.
Jednotlivé subjekty mají možnost čerpat na vzdělávání, personální podporu či sdílení
zkušeností a další extrakurikulární aktivity.
Mezi další animační činnosti patří i sledování dotačních titulů dalších subjektů (MŠMT,
MMR, atd.) prostřednictvím OP VVV, IROP případně i PRV. Služba animace obsahuje dotační
monitoring spolu s vyhodnocením relevantnosti jednotlivých titulů pro konkrétní žadatele.
Součástí animací je také pomoc při aktualizaci investičních záměrů, tak aby bylo možné
z výše zmíněných titulů je financovat – jedná se tedy o spolupráci s Místním akčním plánem.
Časový průběh:
Výzva č. 22 – leden – prosinec 2018: realizace, monitoring – podávání Zpráv o realizaci a
Závěrečných zpráv o realizaci
Výzva č. 63 - březen – prosinec 2018: podávání projektových žádostí, zahájení realizace
Obsah animačních činností:
- Technická příprava a podání žádosti
- Seznámení se způsobem administrace
- Metodická pomoc při nastavení jednotlivých šablon
- Fyzické vyhotovení zpráv o realizaci
- Komunikace s poskytovatelem dotace
- 2 x ročně seminář tzv. dobré praxe – sdílení zkušeností a síťování
Zapojení škol z MAS:
Výzva č. 22 – Šablony I
Název
Mateřská škola Hříbátka Kladruby nad Labem
Mateřská škola Tři Dvory, okres Kolín
Mateřská škola Týnec nad Labem, okres Kolín
Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace
Základní škola T. G . Masaryka Žiželice , okres Kolín
Mateřská škola Opolany
Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace
Mateřská škola Konárovice, okres Kolín
Mateřská škola Ohaře, okres Kolín
Mateřská škola Jestřabí Lhota, okres Kolín
Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín
Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín
Mateřská škola Veltruby, okres Kolín
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Rozpočet dotace
252 432,00 Kč
284 504,00 Kč
381 001,00 Kč
926 068,00 Kč
484 119,00 Kč
266 403,00 Kč
894 474,00 Kč
307 414,00 Kč
239 196,00 Kč
257 548,00 Kč
531 850,00 Kč
486 698,00 Kč
299 667,00 Kč

Mateřská škola Žiželice, okres Kolín
Dotace celkem

289 172,00 Kč
5 900 546,00 Kč

Pokud bychom měli hodnotit efektivitu realizace, tak doposud všechny zapojené a
animované subjekty plní indikátory na 100 % a více. Žádnému z animovaných subjektů
nehrozí sankce a celkově je možné hodnotit realizaci projektů jako velmi účelnou a v určitém
úhlu pohledu i nenahraditelnou.
Výzva č. 63 – Šablony II
Seznam subjektů v rámci MAS, kteří projevili zájem o animace:
Název subjektu
Mateřská škola Hříbátka Kladruby nad Labem
Mateřská škola Tři Dvory, okres Kolín
Mateřská škola Týnec nad Labem, okres Kolín
Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková
organizace
Základní škola T. G . Masaryka Žiželice , okres Kolín
Mateřská škola Opolany
Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace
MŠ Konárovice
Mateřská škola Ohaře, okres Kolín
Mateřská škola Jestřabí Lhota, okres Kolín
Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín
Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín
Mateřská škola Veltruby, okres Kolín
Mateřská škola Žiželice, okres Kolín
Mateřská škola Sány, okres Kolín
Základní škola Veltruby, okres Kolín
Základní a mateřská škola Ovčáry

Při porovnání zapojení škol (mateřských/základních) o animaci projevilo zájem o 3 subjekty
více oproti šablonám I.
Další postup:
- Výzva č. 22 – bude docházet k tvorbám Zpráv o realizace a majoritně k ukončování
projektu u jednotlivých subjektů a to formou vypracovávání Závěrečných zpráv o
realizaci
- Výzva č. 63 (Šablony II) – příprava a podávání žádosti o dotaci, v některých případech i
konzultace podkladů k Zprávám o realizaci
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4.2.5 Provoz MAS – projekty SC 4.2 IROP
MAS Zálabí v roce 2018 průběžně čerpala dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) na financování provozu kanceláře MAS za účelem realizace
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Jedná se o dotaci, která slouží pro
přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS. MAS Zálabí se na realizaci
těchto projektů podílí finanční spoluúčastí ve výši 5 % z vlastních zdrojů. Jedná se o
následující projekty podpořené ze specifického cíle 4.2 z IROP:
• Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Zálabí, z. s.
registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001769. Realizace projektu
byla ukončena ke dni 31. 8. 2018 a nyní je projekt ve fázi udržitelnosti.
• Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Zálabí, z. s. 2017–
2023 registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879. Projekt je ve fázi
realizace.
Tyto projekty umožňují realizaci a naplňování cílů strategie CLLD na území MAS Zálabí,
z. s., jelikož finančně zabezpečují provoz kanceláře MAS. Bez realizace těchto projektů by
MAS neměla možnost podporovat ve svém území žadatele o dotace z příslušných operačních
programů a Programu rozvoje venkova a nebyla by tak schopna naplnit svou Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
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5. Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín a MAP II na Kolínsku
Projekt Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín, jehož realizace byla ukončena v lednu
roku 2018, byl realizován v rámci partnerství s Městem Kolínem a MAS Podlipansko. Jeho
hlavním úkolem bylo vytvoření akčního plánu aktivit pro další období 2018-2023. Tak aby se
dosáhlo co nejkonkrétnější podoby plánu, byly jednotlivé typové aktivity pilotně ověřovány
např. MAP workshop se specialisty, MAP kavárna pro učitele, výjezdní setkání pedagogů,
MAP den pro děti a rodiče, MAP panel s odborníky a mnoho dalšího. Právě na základě
zrealizovaných aktivit a dalších prováděných šetření a analýz vznikl tzv. Strategický rámec
Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín, který rozděluje aktivity do 3 základních typů.
V rámci všech tří typů aktivit jsme sesbírali celkem 317 projektových záměrů, které jsou
v dokumentu MAP ORP Kolín 2018–2023 detailněji rozepsány.
AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH ŠKOL jsou již realizovány školami prostřednictvím projektů zvaných
Šablony, na které bude navazovat pokračující výzva Šablony II, do které se mohou školy opět
přihlásit.
INVESTICE DO INFRASTRUKTURY jsou řešeny prostřednictvím výzev IROP, Místních akčních
skupin (MAS), MŠMT, anebo jsou financovány z vlastních zdrojů zřizovateli škol. Valná část
projektů na obnovu infrastruktury však zůstává prozatím nerealizovatelná z důvodu vysoké
finanční náročnosti a chybějící dotační podpory.
Posledním typem jsou AKTIVITY SPOLUPRÁCE, které byly vytvořeny za pomoci Expertních
pracovních skupin na základě sesbíraných podnětů přímo v území. Hlavní plánované činnosti
aktivit spolupráce jsou:
TVORBA INTERNETOVÉHO PORTÁLU, jeho plnění a průběžná aktualizace. Portál bude v základní
rovině obsahovat:
→ databázi poptávky a nabídky volných pracovních míst – pro pedagogické a nepedagogické
pracovníky, ale i různé odborníky (psychologové, speciální pedagogové, právníci, projektoví manažeři,
koučové, mentoři atd.)
→ prostor pro sdílení zkušeností, odborných rad a doporučení
→ prostor pro recenzování
→ poskytne ucelený přehled škol v regionu pro veřejnost

VZNIK POZICE KOORDINÁTORA ŠKOLSTVÍ, jako zastřešující podpory základních a mateřských škol
v regionu, který:
→ bude v přímém kontaktu s jednotlivými školami, zřizovateli, MŠMT, krajem, OŠKS, PPP, SPC, SVP, ČŠI,
Asociací ředitelů a dalšími institucemi v oblasti vzdělávání a zajistí tok informací do území
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→
→
→
→
→
→
→
→
→

bude sledovat výzvy, vyhlášky, nařízení, nové povinnosti, legislativně-provozní záležitosti, ad.
bude vyhledávat „dobrou praxi“ a sdílet zkušenosti dotčených subjektů napříč územím
bude sledovat zajímavé vzdělávací aktivity a organizovat je přímo v regionu
bude organizovat výjezdy a setkávání regionálních aktérů vzdělávání (ředitelů, pedagogů, zřizovatelů)
bude zprostředkovávat propojení na odborníky (právní poradna, projektový management, ad.) předávat a sdílet doporučení, metodiky, postupy …
shromažďovat a spravovat nabídku a poptávku pedagogického, podpůrného a odborného personálu,
studentů a dalších subjektů
bude získávat ověřené odborníky pro region (právník, projektový manažer, kouč, supervizor).
bude plnit internetovou databázi a mít zodpovědnost za obsahovou a etickou stránku portálu,
bude operativně reagovat na vznikající podněty, aktuální potřeby škol a pomáhat při hledání řešení.

V průběhu roku 2018 ve spolupráci s partnery MAS Podlipansko a Město Kolín byla
vytvořena projektová žádost pod názvem MAP II na Kolínsku. Tento projekt přímo navazuje
na projekt Místní akční plán vzdělávání – ORP Kolín. Předměty a cíle projektu byly
nastavovány tak, aby se jednalo o přímé pokračovaní započatých aktivit. Žádost o projekt
byla vypracována zaměstnanci MAS Podlipansko a MAS Zálabí a byla podána v druhém
kvartálu roku 2018. Následně proběhlo hodnocení žádosti ve čtvrtém kvartálu byla žádost
schválena k financování.
Přehledové informace ke schválenému projektu „MAP II na Kolínsku“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678
Doba realizace: 1.1.2019 – 30.4.2022 (40 měsíců)
Rozpočet projektu: 15 138 243,40 Kč
Nositel projektu: MAS Podlipansko, o.p.s
Partneři projektu: MAS Zálabí, Město Kolín
Anotace projektu: Projektem navazujeme na projekt MAP I, realizovaný v posledních
2 letech. Chceme podpořit zachování platformy Partnerství MAP jako prostor pro
sdílení zkušeností, informací a metodických postupů učitelů a ředitelů MŠ a ZŠ,
poradenských pracovníků, zástupců organizací neformálního vzdělávání,
poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů, institucí veřejné správy a rodičů, a
platformu dalšího plánování rozvoje vzdělávání v území. Vedle toho budou díky
projektu plněny cíle Místního akčního plánu I.
7. Hlavní cíl projektu: Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách tím, že bude dále podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a
ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a
plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Spolupráce povede k systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím
začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, rozvoji
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potenciálu každého žáka, dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v
inkluzivní škole, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních
zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. Vedlejším
cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu
územně zaměřených výzev OP VVV a výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP.
Pro dosažení těchto cílů bude využito nástrojů komunitně vedeného plánování,
umožní všem aktérům lokálního partnerství svobodnou účast na rozhodování o
důležitých otázkách a zároveň přispějí k tomu, že přijímaná usnesení zodpovědných
orgánů budou odrážet potřeby veřejnosti. Lokální aktéři tak budou nejen pravidelně
informováni o dílčích výstupech, ale budou se podílet na jejich tvorbě a
připomínkování.
Výstupem projektu bude místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním území
obce s rozšířenou působností Kolín. Tento plán stanoví priority a jednotlivé kroky
nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti,
lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Bude
zpracováván ve spolupráci s partnery v území.
Cílem je také uvést do reality konkrétní aktivity vedoucí k naplnění vize a cílů MAP
ORP Kolín: Vytvořit a provozovat portál sdílených informací škol, dovzdělat min.150
učitelů, odborně vzdělávat vedení škol a zřizovatele, zapojit alespoň 1 % dotčených
rodičů, podpořit spolupráci škol, knihoven s dalšími aktéry.
8. Aktivity projektu: V rámci projektu jsou naplánovány celkem 4 klíčové aktivity.
Všechny tyto aktivity jsou nezbytné pro realizaci procesu MAP. Nastavení a
předpokládaná realizace odrážejí zkušenosti z realizace projektu MAP.
-

KA 1: Řízení projektu,
KA 2: Rozvoj a aktualizace MAP,
KA 3: Evaluace a monitoring MAP,
KA 4: Implementace MAP I

Nastavené postupy budou probíhat po celou dobu realizace projektu. Vzhledem k
rozmanitosti a objemu plánovaných aktivit je nezbytný adekvátní administrativní tým,
ale i odborný tým pro přímou práci s cílovými skupinami. Rozdělení kompetencí a
pracovní postupy budou platné po celou dobu realizace projektu.
Více na http://vzdelavani-spolecne.cz
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6. Další akce a činnosti MAS v roce 2018
6.1 Školkohry 2018 – děti v pohybu
Dne 26. 5. 2018 proběhlo již šesté kolo projektu s názvem „Školkohry – děti v
pohybu“, který v minulých letech nesl název „Putovní olympiáda mateřských škol –
sportování nejen pro radost“. Tuto akci plně zajistila MAS Zálabí, z. s. ve spolupráci se
zástupci jednotlivých MŠ a především ve spolupráci s dobrovolníky. Akce se konala na hřišti v
Jestřabí Lhotě a dorazilo na 150 malých sportovců s rodiči i sourozenci z mateřských škol:
Hlavečník, Jestřabí Lhota, Krakovany, Ohaře, Opolany, Ovčáry, Sány, Starý Kolín, Týnec nad
Labem, Velký Osek, Veltruby, Žehuň, Žiželice. Akce byla slavnostně zahájena nástupem
sportovců z každé mateřinky, na seřadišti tedy bylo k vidění celkem 13 družstev odlišených
barevnými dresy, které malí sportovci pro tuto příležitost oblékli. Akci zahájili a svou
přítomností podpořili Zdeněk Šafránek, kapitán sledge hokejové reprezentace ČR a
moderátorka rádia Evropa 2 a televizních pořadů Lucie Šilhánová, která nesla pomyslnou
pochodeň a doprovodila 6 vybraných dítek z různých MŠ, které nesly vlajku Školkoher, která
byla slavnostně vyvěšena na stožár. Celý zahajovací ceremoniál byl završen vypuštěním
holubů.
Následovala rozcvička dětí s rodiči, kterou vedla Tereza Matějková, první vicemiss
Kolínska 2017. Po rozcvičce nastal první dětmi očekávaný okamžik, vylosování rodiny z každé
MŠ, která získala volnou rodinnou vstupenku do ZOO Jihlava. Další čas a akci byl vyhrazen
pro sportovní klání v rámci jednotlivých sportovních disciplín: Skok do dálky z místa,
Překážková dráha, Hod míčkem do dálky, Střelba na přesnost, Běh na 20 m, Slalomový běh s
míčkem, Skákání na míčích, Skákání v pytlích, Hod na přesnost, Skákání panáka a Štafeta
družstev. Družstva dětí z mateřských škol za doprovodu hudby cvičila na jednotlivých
stanovištích a po uplynutí stanoveného času se družstva na jednotlivých stanovištích střídala.
Každé dítko tak mělo možnost zkusit si každou sportovní disciplínu. Po přestávce na
občerstvení následovalo hip hopové vystoupení Terezy Matějkové. To už se ale celá akce
přehoupla ke svému vyvrcholení – k závodu běh na 40 m chlapci a dívky, hod do dálky
chlapci a dívky a štafeta 4 x 40 metrů. Malí sportovci projevili sportovního ducha a předvedli
skvělé výsledky, ale zejména radost
a sportovní zápal. Například u
štafety byla motivace dětí běžících v
cílové rovince taková, že bylo
dokonce
nutné
výsledky
zkontrolovat na videozáznamu. A ti,
co nezávodili, alespoň hlasitě a
nadšeně fandili. A nakonec bylo celé
to snažení odměněno krásnými
cenami, medailemi a diplomy.
Medaili a diplom získal každý
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sportovec, který se akce účastnil, avšak pro ty, kteří se umístili ve výše uvedených závodech,
byly připraveny speciální medaile připravené MŠ Ohaře a ceny od našich sponzorů, zejména
od Svazu dobrovolných hasičů Krakovany a od společnosti Consultario, dále pak od Koli,
Sportisimo, TPCA, Polabské Mlékárny, a.s. a Coca-Cola. Ceny předával Zdeněk Šafránek,
kapitán sledge hokejové reprezentace ČR.

6.2 Advent v Týnci nad Labem – Rozsvícení vánočního stromu 2018
V neděli 2. 12. 2018 se v Týnci nad Labem konaly již tradiční adventní trhy a rozsvícení
vánočního stromu. Akci organizovala Místní akční
skupina Zálabí a Město Týnec nad Labem ve spolupráci
s dalšími aktivními členy veřejnosti. Diváci si mohli
kromě samotných trhů s horkými nápoji, občerstvením
a tradičními výrobky užít také hudební vystoupení
zpěvačky Veroniky Wildové a vystoupení dětí ze ZŠ
Týnec nad Labem. Hodně navštěvované byly i vánoční
dílničky v knihovně nebo tělocvična, kde si děti mohly
pohrát s novými herními prvky zakoupenými Místní
akční skupinou Zálabí. Asi nejvíce směřovali lidé za
teplem do prostor ZŠ, kde se konala prodejní výstava
vánočních ozdob. Návštěvníci zde mohli vidět a sami
vyzkoušet, jak se ozdoby vyrábí. Na Adventu nemohl
chybět ani betlém se živými zvířaty. Odpoledne
vyvrcholilo slavnostním rozsvícením vánočního stromu, kterého se po krátkém proslovu ujal
pan starosta Dušan Žmolil. I přes nepříznivé počasí se na nakonec sešlo plné náměstí lidí,
kteří celou akci ocenili potleskem. Pořadatelé tímto děkují všem, kteří dorazili a vytvořili tak
správnou předvánoční atmosféru.
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6.3 Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům 2018
Místní akční skupina Zálabí navázala na úspěšnou charitativní sbírku Krabice od bot
z roku 2017 a i v roce 2018 se opět zapojila jako sběrné místo. Od 26. 11. 2018 do 9. 12. 2018
mohli lidé dobré vůle přinášet dárky pro děti, které nemají to štěstí být s rodiči v teple
domova. Cílem bylo předat dětem alespoň 120 krabic. Do krabic od bot mohli lidé dávat
hračky, elektroniku, oblečení a zkrátka vše, co se do krabice vejde a potěší. Nakonec se sešlo
250 krabic pro děti všech věkových kategorií. Dárky
putovaly převážně do Oblastní charity v Kutné Hoře, do
spolku Od kořenů, z.s. a do Dětského centra v Kolíně.
Místní akční skupina tímto děkuje všem dárcům.

6.4 Pořízení nových herních prvků pro region MAS Zálabí
MAS Zálabí, z.s. na podzim roku 2018 rozšířila svůj mobiliář o nové herní prvky
sportovního charakteru, které mohou sloužit všem MŠ a ZŠ regionu, obcím, zájmovým
organizacím. Prvky byly pořízeny díky dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof. Herní prvky byly pořízeny za cenu 52 965 Kč, přičemž
Středočeský kraj se prostřednictvím dotace z výše uvedeného fondu podílel na této ceně
částkou 50 000 Kč. Zbytek nákladů uhradila MAS Zálabí. Cílem MAS Zálabí je vytvořit
podmínky pro konání sportovních akcí pro děti všeho druhu prostřednictvím zapůjčení
kvalitního sportovní vybavení.
Pořízené herní prvky:
− Skákací hrad 5x4x3m
− Bowling "Penguin"
− 2 x Velryba "Willi" B - hra na
rovnováhu a koordinaci
− Kulatá houpačka
− Hra na strefování
− Tunel barevná stonožka
− Tunel Barevná stonožka Doplněk
− Veselá překážková dráha molitan
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− 2 x Šlapací traktor Rolly Kid s vlečkou
− Autíčko Smile s vlečkou
Prvky mohou putovat mezi školkami, školami a
ostatními subjekty bezplatně na základě jednoduchého
rezervačního systému, je možné je zapůjčit na dětské
akce pořádané obcemi a různými zájmovými spolky
(např. dětský den, dny dobrovolných hasičů, apod.).
Cílem MAS Zálabí je podporovat rodinné akce v
regionu, sportovní akce pro děti a přístup dětí ke
kvalitním herním prvkům a sportovnímu vybavení, což dotace ze Středočeského Fondu
hejtmana umožnila.

6.5 Publikace o území MAS Zálabí
V rámci dotace ze Středočeského kraje byla zhotovena publikace MAS Zálabí, místo,
které žije. Do tvorby publikace se zapojili starostové obcí, místní podnikatelé a spolky. O
všech těchto subjektech je v publikaci také zmínka. Každé obci je v publikaci věnována jedna
stránka. Zbytek publikace je věnován různým podnikům atraktivního a podnikatelského
sektoru. V publikaci je také věnována dvoustrana činnosti MAS Zálabí. Počet stran je 44 a
výtisk je 1 000 ks. V případě, že bude o publikaci zájem, dojde k dalšímu vydání.
Tato publikace má primární cíl přilákat do území MAS více turistů. Publikace bude
k dostání v turistických informačních centrech
v Týnci nad Labem, Poděbradech, Nymburce,
Pardubicích, Chlumci nad Cidlinou a Kutné Hoře.
Dále bude k dispozici v muzeích na území MAS.
Publikace bude též rozdávána v případě měkkých
akcí pořádaných MAS Zálabí jako reprezentativní
materiál naší činnosti. Publikace bude také
k dispozici na stránkách MAS Zálabí a na
stránkách obcí, které budou mít o vyvěšení
publikace zájem.
Publikaci lze stáhnout ze stránky MAS
Zálabí:
https://www.maszalabi.eu/wpcontent/uploads/2018/12/brozura_mas.pdf
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7. Hospodaření MAS Zálabí v roce 2018
Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 Rozvaha
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8. Přijaté dary za rok 2018
Rádi bychom poděkovali následujícím subjektům, které v roce 2018 svým darem přispěly na
činnost MAS Zálabí, z. s., a to na akci Školkohry 2018 – děti v pohybu. Přehled poskytnutých
darů zobrazuje následující tabulka.
Školkohry 2018 – děti v pohybu
Subjekt

Dar

Obec Krakovany

3 000,- Kč

MŠ Jestřabí Lhota

3 000,- Kč

Obec Týnec nad Labem

3 000,- Kč

Obec Hlavečník

3 000,- Kč

Obec Opolany

3 000,- Kč

Obec Ohaře

3 000,- Kč

MŠ Velký Osek

3 000,- Kč

Obec Starý Kolín

3 000,- Kč

Obec Sány

3 000,- Kč

Consultario s.r.o.

2 000,- Kč

SDH Krakovany

Nákup cen pro děti

26

9. Rozpočet MAS Zálabí, z. s. na rok 2019
Rozpočet 2019
Přijmy
Členské příspěvky na rok 2019
Místní akční plán vzdělávání II
Provoz MAS - SC 4.2 IROP (95 % dotace) - projekt
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879
Příjmy celkem

Rozpočet
228 890
432 230
2 004 345

Výdaje
Drobný hmotný majetek
Mzdové náklady
Odvody - sociální a zdravotní pojištění hrazené
zaměstnavatelem
Zákonné pojištění odpovědnosti
Ostatní mzdové výdaje (DPP, DPČ)
Poštovné, telefonní, internetové poplatky
tvorba, správa, provoz a hosting webu
Pronájem kanceláře
Spotřeba materiálu
Cestovné, stravné, ubytování
Externí audit
Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů
Catering
Povinná publicita
Informační a propagační nástroje
Povinné členské příspěvky do NS/KS MAS
Školkohry
Místní akční plán vzdělávání II
Výdaje celkem

Rozpočet
50 000
1 337 256
444 844

2 665 465
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6 482
73 600
35 000
2 000
10 003
20 000
65 352
26 000
5 000
23 000
1 300
10 000
16 500
35 000
432 230
2 593 567

Poděkování patří všem, kteří svým aktivním přístupem
pomohli k tvorbě a naplňování SCLLD a k realizaci projektů a
akcí MAS!
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