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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 

 

Štěpánka Vančurová 

Účetní MAS Zálabí 

e-mail: vancurova@tynecnadlabem.cz, tel.: +420 777 908 716 
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2. Úvodní slovo 
Rok 2019 znamenal pro MAS Zálabí, z. s. především činnosti spojené s realizací 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2014-2020. 

Pokračovali jsme ve vyhlašování výzev do Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a do Programu rozvoje venkova (PRV). 

Díky těmto programům mohly obce žádat o dotace na infrastrukturu pro mateřské a základní 

školy, rozvoj komunitních center, 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 získat dotaci na 

prorodinná opatření, např. pořádání příměstských táborů či dětské skupiny. V průběhu roku 

2019 rovněž pokračovala 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 2019 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 listopadu 2019 se pak také 

uskutečnilo společné neformální setkání členů MAS v rekreačním areálu Marina v Týnci nad 

Labem. Díky podpoře ze Středočeského kraje došlo v závěru roku ke zhotovení 2. vydání 

publikace s názvem „MAS Zálabí, místo, které žije“. Tato publikace má sloužit k propagaci 

našeho regionu a podpoře cestovního ruchu. V průběhu roku byly členům také hojně 

zapůjčovány herní prvky a další mobiliář MAS na akce odehrávající se v našem území. I 

nadále jsme byli aktivní při propagaci událostí na webu a facebooku MAS.  

V roce 2020 bude MAS pokračovat ve vyhlašování posledních výzev a administraci 

projektů ve stávajícím programovém období 2014-2020. Infrastruktura pro komunitní 

centra, investice do vzdělávání, do zemědělství a podnikání, podpora spolků, to jsou témata 

další práce MAS ke zlepšení života v našem regionu. Zároveň budou zahájeny přípravy na 

nové programové období 2021+, a to zejména tvorba nové Strategie CLLD. Nadále také 

chceme organizovat či 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 

28 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 níž je možno čerpat finanční 

prostředky na rozvoj regionu z operačních programů IROP, OPZ a PRV a to v celkové výši 42 

335 117 Kč. 
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3.2 Složení členské základny v roce 2019 
MAS Zálabí má k 31. 12. 2019 celkem 56 členů. Složení členské základy MAS ke dni 31. 

12. 2019 zobrazuje následující tabulka. 

Veřejný sektor Soukromý sektor Neziskový sektor 

Svazek obcí Týnecko ZOD Zálabí, a. s. Ranch Happy Hour, o.s. 

Mikroregion Kolínské Zálabí PROTECO-AGRO s. r. o.  Dobšané, z. s.  

obec Bělušice 
soukromý zemědělec Karel 
Horák 

SDH Býchory 

obec Býchory TPCA Czech s. r. o. SDH Krakovany 

obec Choťovice Autocentrum Hájek, s.r.o. SDH Polní Chrčice 

obec Dobšice Gradus, a.s. SDH Ohaře 

obec Dománovice Baše a SPOL. s.r.o. SDH Žehuň 

obec Jestřabí Lhota AGRO Krakovany s.r.o. SDH Ovčáry 

obec Kladruby nad Labem Vigvam Pension s.r.o. SDH Tři Dvory 

obec Krakovany 
Marina – lodě a karavany s. 
r. o. 

SDH Veltruby 

obec Labské Chrčice Český mlynář s.r.o. SK Afrodita Němčice 

obec Ohaře 
Matouš Mariánek - Pizzerie 
Mates 

TJ Sokol Jestřabí Lhota 

obec Opolany 
Milan Ďoubal - Farma 
Ďoubal 

TJ SK Krakovany 

obec Polní Chrčice 
Čábelka Josef - Šindelářství 
Čábelka - Věříš 

Kolínská řepařská drážka, 
z.s. 

obec Sány Kafe Belvedér SDH Uhlířská Lhota 

obec Starý Kolín 
MUDr. Rudolf Kučera – 
praktický lékař pro dospělé, 
s.r.o. 

SDH Rasochy 

obec Tetov 

obec Tři Dvory 

obec Uhlířská Lhota 

obec Veltruby 

obec Záboří nad Labem 

obec Žehuň 

obec Žiželice 

Národní hřebčín Kladruby 
nad Labem s. p. o.  
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3.3 Orgány MAS a jejich činnost v roce 2019 

3.3.1 Valná hromada 
Řádná valná hromada se uskutečnila dne 11. 4. 2018 v Týnci nad Labem v Hotelu Racek. 

Usnesení valné hromady ze dne 11. 4. 2019: 

Valná hromada MAS Zálabí z. s. 

- Schvaluje za zapisovatele VH projektového manažera MAS Zálabí Ing. Stanislava 

Štumpfa 

- Schvaluje jako skrutátory VH projektové manažery paní Jarmilu Dvořákovou a Mgr. 

Davida Záhoru 

- Schvaluje jako ověřovatele zápisu VH Ing. Miroslava Fesse a pana Milana Vacka 

- Schvaluje jednací řád VH 

- Schvaluje program jednání VH 

- Schvaluje přijetí nových členů a změnu území MAS Zálabí  

-  Schvaluje volbu členů Výběrové komise 

- Schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2018 

- Schvaluje Roční závěrku 2018 

- Schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 

- Bere na vědomí informace o realizaci SCLLD pro území MAS Zálabí 

- Bere na vědomí informace o Místním akčním plánu vzdělávání ORP Kolín a MAP II na 

Kolínsku 

- Bere na vědomí informace k bodu Další akce a činnosti MAS 

- Bere na vědomí informace a příspěvky vznesené k bodu Různé 

 

3.3.2 Statutární zástupci MAS 
 
 
 
 
 

Předseda 
Svazek obcí Týnecko 

Bc. Dušan Žmolil 

Místopředseda 
TPCA Czech s.r.o. 

Bc. Monika Matuchová 
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3.3.3 Rada 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přehled zasedání Rady MAS v roce 2019 

1. zasedání Rady MAS dne 15. ledna 2019 od 16:00 hodin na Městském úřadě v Týnci 

nad Labem: 

• Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů 

• Informace o plnění strategie CLLD MAS Zálabí – výzvy IROP, PRV, OPZ, animace škol a 

školských zařízení 

• MAP II 

• Grantový program TPCA 2019 

• Příprava Valné hromady 2019 

• Různé 

2. zasedání Rady MAS dne 11. dubna 2019 od 15:00 hodin v Hotelu Racek v Týnci nad 

Labem: 

• Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů 

• Plnění Strategie CLLD MAS Zálabí 

• Valná hromada 2019 

• Různé 

3. zasedání Rady MAS dne 7. října 2019 od 16:00 hodin na Městském úřadě v Týnci nad 

Labem 

• Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů 

• Realizace Strategie CLLD MAS Zálabí – výzvy IROP, PRV, OPZ, animace škol a školských 

zařízení 

• MAP II 

• Ostatní činnosti a akce MAS 

• Různé 

 

V průběhu roku 2019 Rada MAS hlasovala per rollam o výběru projektů předložených do 

výzev IROP, OPZ a PRV.  

 

Zástupce subjektu Název subjektu Postavení a funkce 

Bc. Dušan Žmolil Svazek obcí Týnecko předseda 

Bc. Monika Matuchová TPCA Czech s.r.o. místopředseda 

Ing. Miroslav Fess PROTECO-AGRO s.r.o. člen 

Milan Vacek Mikroregion Kolínské Zálabí člen 

Petr Krause SDH Žehuň člen 

Ing. Radek Podroužek ZOD Zálabí, a.s. člen 

Miroslav Štěrba Obec Žiželice člen 
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Přehled hlasování Rady MAS per rollam o výběru projektů 

• 12. – 15. 2. 2019: 

o MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II, č. výzvy 

242/06_16_076/CLLD_16_02_103 

• 18. – 21. 2. 2019: 

o Výzva MAS Zálabí, z.s., - OPZ - Sociální služby a komunitní sociální práce I, č. výzvy 

695/03_16_047/ CLLD_16_02_103 

• 10. – 12. 4. 2019: 

o 2. výzva PRV, č. výzvy 15/000/00000/120/000099/V002 

• 21. – 23. 8. 2019: 

o 3. výzva PRV, č. výzvy 15/000/00000/120/000099/V003 

• 26. – 28. 8. 2019: 

o MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II, č. výzvy 

329/06_16_076/CLLD_16_02_103 

• 20. – 23. 8. 2019 

o Výzva MAS Zálabí, z.s.,  - OPZ - Prorodinná opatření II, č. výzvy 

881/03_16_047/CLLD_16_02_103 

 

 

3.3.4 Výběrová komise 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Přehled zasedání výběrové komise v roce 2019 

1. zasedání Výběrové komise MAS dne 6. února 2019 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 

• Různé 

2. zasedání Výběrové komise MAS dne 19. března 2019 od 16:30 hodin v Hotelu Racek 

v Týnci nad Labem: 

• Proškolení členů výběrové komise o střetu zájmů 

• Věcné hodnocení žádostí Programu rozvoje venkova 

• Různé 

Název subjektu Zástupce subjektu Postavení a funkce 

Obec Tři Dvory Jitka Vokolková předseda 

Dobšané, z. s. Mgr. Oldřich Novotný člen 

Obec Polní Chrčice Ing. Miloslav Vokál člen 

Marina – lodě a karavany, s.r.o. Věra Debelková člen 

SK Krakovany, z. s. Jan Špinka člen 
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3. zasedání Výběrové komise MAS dne 30. července 2019 od 16:00 hodin v kempu 

Marina – lodě a karavany, v Týnci nad Labem: 

• Proškolení členů výběrové komise o střetu zájmů 

• Věcné hodnocení žádostí o podporu předložených do výzev MAS 

• Různé 

 

3.3.5 Kontrolní výbor 
 
 

 

 

 

Přehled zasedání kontrolního výboru v roce 2019: 

1. zasedání Kontrolního výboru MAS dne 27. února 2019 od 14:00 hodin na Městském 

úřadě v Týnci nad Labem 

• Kontrola hospodaření za rok 2018 

• Rozpočet na rok 2019 - financování MAS v roce 2019 

• Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Výzvy MAS 

• Různé 

Název subjektu Zástupce subjektu Postavení a funkce 

Obec Ohaře Mgr. Ivana Suchánková předseda 

TJ SOKOL Jestřabí Lhota Jan Svoboda člen 

Český mlynář s.r.o. Dušan Kovanda člen 
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4. 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 a zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech, a to prostřednictvím vyhlašování 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:  21 833 117 Kč 

• Operační program Zaměstnanost:    7 320 000 Kč 

 

V souvislosti s realizací SCLLD proběhly v roce 2019 následující činnosti: 

• Administrace spojená s vyhlášením výzev - příprava výzev, hodnotících kritérií, 

kontrolních listů 

• 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)  

• Střednědobá evaluace realizace Strategie CLLD 

• Animace škol a školských zařízení 
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4.1 Integrovaný regionální operační program (IROP) 
Pro Integrovaný regionální operační program (IROP) bylo na realizaci SCLLD na 

programové období 2014-2020 vyčleněno celkem 21 833 117 Kč z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, a to v rozdělení na následující opatření:  

 

• CLLD 1 Bezpečná doprava  3 000 000 Kč 

• CLLD 2 Hasiči    1 167 370 Kč 

• CLLD 3 Komunitní centra  2 428 833,67 Kč 

• CLLD 4 Vzdělávání  15 236 913,33 Kč 

 

Přehled vyhlášených výzev IROP v roce 2019 

• 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. 

 

• 5. výzva MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra; celková alokace 5 837 170 Kč. Do výzvy 

nebyl předložen žádný projekt. Na základě zjišťování absorpční kapacity nebyl zjištěn 

zájem o finanční prostředky na rozvoj komunitních center. Finanční prostředky z tohoto 

opatření budou na základě výsledků evaluace a po projednání s Radou MAS 

pravděpodobně přesunuty do opatření CLLD 4 Vzdělávání. 

 

• 6.výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II; celková alokace 

10 506 970 Kč. Do výzvy byly předloženy 2 projektové žádosti. 

 

Název projektu: Vybudování multimediální laboratoře 

Žadatel:   Základní škola a mateřská škola Krakovany, okres Kolín 

Celkové způsobilé výdaje: 1 988 180 Kč 

 

Název projektu: Multimediální učebna ZŠ Žiželice 

Žadatel:   Základní škola T.G. Masaryka Žiželice, okres Kolín 

Celkové způsobilé výdaje: 3 321 261 Kč 

 

Obě žádosti úspěšně prošly kontrolou, hodnocením a výběrem na MAS a na Řídícím 

orgánů IROP. U obou projektů byl vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory. 

 

• 7. výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III; celková alokace 

5 197 528,67 Kč. Do výzvy byla předložena 1 projektová žádost.  
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Název projektu: Venkovní učebna 

Žadatel:   Město Týnec nad Labem 

Celkové způsobilé výdaje: 1 927 472 Kč 

 

Žádost úspěšně prošla kontrolou, hodnocením a výběrem na MAS a na Řídícím orgánů 

IROP. U projektu byl vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory. 

 

4.2 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 

(4 109 765 Kč) a na Opatření Prorodinná opatření (3 210 235 Kč). 

 

Přehled vyhlášených výzev OPZ v roce 2019 

• Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření II, celková alokace 2 094 390 Kč. 

Cílem výzvy bylo podpořit rodiče regionu a umožnit jim zlepšit nebo upevnit pracovní 

pozici na trhu práce. Do výzvy byla předložena 1 projektová žádost. 

 

Název projektu: Letní příměstský tábor 

Žadatel:   Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín 

Celkové způsobilé výdaje: 445 286,25 Kč 

 

Žádost úspěšně prošla kontrolou, hodnocením a výběrem na MAS. Řídící orgán OPZ 

následně provedl přezkum projektu a ve svém doporučení ze dne 21. 1. 2020 doporučil 

krácení způsobilých výdajů projektu týkající se oblasti animačních programů. Projekt se 

tak dostal pod hranici minimálních způsobilých výdajů pro udělení podpory, kterou 

stanovuje výzva. MPSV doporučilo na základě zaslaného stanoviska projekt zamítnout. 

 

• Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření III, celková alokace 1 694 103,75 Kč. 

Cílem výzvy bylo podpořit rodiče regionu a umožnit jim zlepšit nebo upevnit pracovní 

pozici na trhu práce. Do výzvy byla předložena 1 projektová žádost. 

 

Název projektu: Příměstský tábor Týnec nad Labem 

Žadatel:   Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín 

Celkové způsobilé výdaje: 811 250 Kč 

 

Žádost úspěšně prošla kontrolou, hodnocením a výběrem na MAS a na Řídícím orgánu 

OPZ. Projekt je doporučen k financování ze strany MPSV a čeká na vydání právního aktu.  

 



  

 

14 

 

4.3 Program rozvoje venkova (PRV) 
V roce 2019 byly v rámci Programu rozvoje venkova otevřeny dvě výzvy. Druhá výzva 

s finanční alokací 6 950 000,- Kč byla pro příjem žádostí otevřena v termínu 14. 1. – 18. 2. Do 

této výzvy bylo přijato 14 projektů s výší požadované dotace v celkové částce 6 573 323,- Kč. 

Všechny projekty s výjimkou jednoho, kde žadatel odstoupil, prošly administrativní kontrolou 

a kontrolou přijatelnosti na MAS. Projektové žádosti byly bodově hodnoceny Výběrovou 

komisí, schváleny Radou MAS. Bohužel dva projekty nemohly být kvůli překročení finanční 

alokace na Fichi zaregistrovány na SZIF. Celkem 11 projektů bylo ke dni 30. 4. 2019 úspěšně 

zaregistrováno do Portálu farmáře. V průběhu administrace SZIF odstoupili dva žadatelé a u 

dalších dvou ukončil administraci SZIF. Ostatní žadatelé odstranili zjištěné závady a v termínu 

podali na SZIF doplněné žádosti. Podpis Dohod o poskytnutí dotace s žadateli u 6 žadatelů 

proběhl v roce 2019. 

 

Seznam žádostí 2. výzvy PRV 

 

 

 

Do 3. výzvy Programu rozvoje venkova byla použita celková finanční alokace ve výši 

1 434 430,- Kč. Příjem žádostí probíhal v termínu od 3. 6. do 24. 6. 2019. Celkem byly podány 

čtyři projektové žádosti s alokací 1 124 048,- Kč. Všechny projekty prošly administrativní 

kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. Projektové žádosti byly bodově hodnoceny 

Výběrovou komisí, schváleny Radou MAS. Všechny 4 projekty byly ke dni 30. 8. 2019 úspěšně 

zaregistrovány do Portálu farmáře. Do konce roku 2019 nedošlo u žádného ze žadatelů 

k ukončení administrace. Podpis Dohod o poskytnutí dotace s žadateli se očekává začátkem 

roku 2020. 
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Seznam žádostí 3. výzvy PRV 

 

 
 

Veškeré informace k  2. a 3. výzvě můžete nalézt zde:  

https://www.maszalabi.eu/archiv/vyzvy/prv/page/2/ 

 

V roce 2019 také proběhl tzv. proces evaluace, resp. hodnocení naplňování cílů 

strategie CLLD pro území MAS Zálabí. V rámci řízených rozhovorů s aktéry v území bylo 

zjištěno, že by mělo dojít k větší podpoře spolků a obcí. Došlo tedy k dohodě, že stávající 

opatření budou rozšířeny o novou fichi čl. 20 dle Pravidel 19.2.1. Finanční prostředky na tuto 

novou fichi budou použity z fiche Projekty spolupráce. Za tímto účelem by v roce 2020 mělo 

dojít k provedení změny programového rámce PRV v rámci Strategie CLLD. V roce 2020 

plánuje MAS vyhlásit dvě výzvy PRV na zbývající alokaci.  

 

4.4 Střednědobá evaluace realizace SCLLD 
V první polovině roku 2019 prováděla Místní akční skupina Zálabí tzv. střednědobou 

evaluaci za účelem zhodnocení stavu realizace a naplňování cílů Strategie CLLD pro území 

MAS Zálabí. Předmětem tohoto povinného sebehodnocení bylo zodpovědět si např. 

následující otázky: 

Jsou cíle Strategie stále platné a dosažitelné? Jdeme správnou cestou? Realizujeme 

správné aktivity? Dosahujeme naplánovaných cílů? Co děláme dobře a co špatně? Co chceme 

změnit? 

Výsledkem procesu evaluace je evaluační zpráva, díky níž může MAS Zálabí provést 

změny ve stávající strategii. Aby hodnocení činnosti MAS Zálabí bylo nestranné, byla 

vytvořena skupina aktivních členů, tzv. „fokusní skupina“. K setkání skupiny došlo 12. 6. 2019 

na Marině v Týnci nad Labem. Z diskuze vyplynulo několik závěrů: 

• Spolky mají omezené možnosti žádat o dotaci z operačních programů IROP, OPZ, 

PRV 

• Na rozvoj území je potřeba mnohem více financí 

• Není dostatečně podporován turistický ruch 

• Administrace dotací je pro starosty a podnikatele příliš složitá a zdlouhavá 

https://www.maszalabi.eu/archiv/vyzvy/prv/page/2/
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• některá opatření, zejména IROP a OPZ, není mezi žadateli zájem 

• Nízká aktivita členů MAS v rozvoji území 

 

Díky evaluaci si jsou zaměstnanci kanceláře MAS více vědomi toho, co je potřeba 

zlepšit. Ze strany kanceláře MAS nelze ovlivnit složitou a zdlouhavou administraci projektů. 

Za stávajících podmínek současného programového období bohužel nelze dostatečně 

podporovat spolky. Množství finančních prostředků se odvíjí od velikosti území a počtu 

obyvatel. Zaměstnanci MAS mohou ale aktivně vyhledávat nové žadatele o dotace, více se 

zaměřit na semináře pro žadatele a lépe propagovat možnosti výzev, ať už na stránkách MAS 

nebo na platformě Facebook. Zkrátka více se zaměřit na práci v území, zejména na bázi 

osobních setkání se starosty obcí i podnikateli či zástupci spolků. 

Z evaluace vyplynulo několik závěrů. Aby mohlo dojít k podpoře spolků, je potřeba 

rozšířit programový rámec PRV o nové opatření na podporu spolků a obcí. Finanční 

prostředky by mohly být využity na úkor opatření Projekty spolupráce, o kterou není mezi 

sousedními MAS zájem.  

Evaluační zprávu lze vyhledat zde: https://www.maszalabi.eu/nezarazene/evaluacni-

zprava-strategie-clld-uzemi-mas-zalabi/ 

Zaměstnanci kanceláře MAS děkují nejen členům fokusní skupiny za jejich připomínky 

a náměty, ale i všem ostatním, kteří dají najevo, jak lépe pomáhat v rozvoji území. 

 

4.5 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 2019: realizace, monitoring – podávání Závěrečných zpráv o 

realizaci  

Výzva č. 63 - leden – prosinec 2019: podávání projektových žádostí, zahájení realizace, 

podávání průběžných zpráv o realizaci 

 

Obsah animačních činností: 

https://www.maszalabi.eu/nezarazene/evaluacni-zprava-strategie-clld-uzemi-mas-zalabi/
https://www.maszalabi.eu/nezarazene/evaluacni-zprava-strategie-clld-uzemi-mas-zalabi/
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- 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 Rozpočet dotace 

Mateřská škola Hříbátka Kladruby nad Labem         252 432,00 Kč  

Mateřská škola Tři Dvory, okres Kolín         284 504,00 Kč  

Mateřská škola Týnec nad Labem, okres Kolín         381 001,00 Kč  

Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace         926 068,00 Kč  

Základní škola T. G . Masaryka Žiželice , okres Kolín         484 119,00 Kč  

Mateřská škola Opolany         266 403,00 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace         894 474,00 Kč  

Mateřská škola Konárovice, okres Kolín         307 414,00 Kč  

Mateřská škola Ohaře, okres Kolín         239 196,00 Kč  

Mateřská škola Jestřabí Lhota, okres Kolín         257 548,00 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín         531 850,00 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín         486 698,00 Kč  

Mateřská škola Veltruby, okres Kolín         299 667,00 Kč  

Mateřská škola Žiželice, okres Kolín         289 172,00 Kč  

Dotace celkem     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: 

Mateřská škola Sány, okres Kolín                             358,848 Kč  

Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková 
organizace                          1,911,683 Kč  

Mateřská škola Opolany                             356,816 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková 
organizace                          1,665,052 Kč  

Mateřská škola Ohaře, okres Kolín                             369,664 Kč  
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Mateřská škola Jestřabí Lhota, okres Kolín                             404,568 Kč  

Mateřská škola Hříbátka Kladruby nad Labem                             356,242 Kč  

Základní škola T. G . Masaryka Žiželice , okres Kolín                          1,123,264 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín                             861,758 Kč  

Mateřská škola Veltruby, okres Kolín                             422,160 Kč  

Mateřská škola Tři Dvory, okres Kolín                             402,952 Kč  

Mateřská škola Týnec nad Labem, okres Kolín                             496,606 Kč  

MŠ Konárovice                             424,336 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín                          1,034,223 Kč  

Mateřská škola Žiželice, okres Kolín                             419,664 Kč  

Základní škola Veltruby                             623,254 Kč  

Základní a mateřská škola Ovčáry                             969,244 Kč  

Celkem         12,200,334 Kč  
 

Při porovnání zapojení škol (mateřských/základních) o animaci projevilo zájem o 3 subjekty 

více oproti šablonám I. 

 

Další postup: 

- Výzva č. 22 (Šablony I)– bude docházet 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, tvorba Zpráv o realizaci, 

poradenství při realizaci 

- Šablony III. – na březen 2020 je chystaná výzva, která plynule naváže na projekt 

Šablony II – všechny doposud spolupracující školy dostanou nabídku pokračování 

animací. 

  

4.6 Provoz MAS 
MAS Zálabí v roce 2019 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, tj. z členských 

příspěvků. Jedná se o následující projekt podpořený ze specifického cíle 4.2 z IROP: 

 

• 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. 
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Tento projekt umožňuje realizaci a naplňování cílů strategie CLLD na území MAS 

Zálabí, z. s., jelikož finančně zabezpečuje provoz kanceláře MAS. Bez realizace tohoto 

projektu 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 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: 

Na počátku roku 2019 ve spolupráci s partnery MAS Podlipansko a Město Kolín byl 

zahájen projekt 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.  

Přehledové informace ke schválenému projektu „MAP II na Kolínsku“: 

1. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678 

2. Doba realizace: 1.1.2019 – 30.4.2022 (40 měsíců) 

3. Rozpočet projektu: 15 138 243,40 Kč 

4. Nositel projektu: MAS Podlipansko, o.p.s 

5. Partneři projektu: MAS Zálabí, Město Kolín 
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6. Anotace projektu: Projektem navazujeme na projekt MAP I, realizovaný v předchozích 

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 vede 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 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 je využíváno nástrojů komunitně vedeného plánování, 

umožnuje všem aktérům lokálního partnerství svobodnou účast na rozhodování o 

důležitých otázkách a zároveň přispívají k tomu, že přijímaná usnesení zodpovědných 

orgánů budou odrážet potřeby veřejnosti. Lokální aktéři tak jsou nejen pravidelně 

informováni o dílčích výstupech, ale podílejí se na jejich tvorbě a připomínkování. 

Výstupem projektu je 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. Je zpracováván ve 

spolupráci s partnery v území. 

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 



  

 

22 

 

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  

https://www.facebook.com/MAPIInaKolinsku/ 

http://vzdelavani-spolecne.cz/
https://www.facebook.com/MAPIInaKolinsku/
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6. Další akce a činnosti MAS v roce 2019 

6.1 Školkohry 2019 – děti v pohybu  
V sobotu 25. 5. 2019 proběhlo již sedmé kolo projektu s  názvem „Školkohry – děti 

v pohybu“.  Akci organizovala MAS Zálabí, z. s. ve spolupráci se zástupci jednotlivých MŠ a ve 

spolupráci s dobrovolníky. Počasí přálo a na hřiště v Jestřabí Lhotě dorazilo 180 malých 

sportovců s rodiči i sourozenci z mateřských škol: Býchory, Jestřabí Lhota, Krakovany, Ohaře, 

Opolany, Ovčáry, Sány, Starý Kolín, Týnec nad Labem, Velký Osek, Veltruby, Žehuň, Žiželice.  

Školkohry byly slavnostně zahájeny nástupem sportovců z každé mateřinky, na 

seřadišti tedy bylo k vidění celkem 13 družstev odlišených barevnými dresy, které malí 

sportovci pro tuto příležitost oblékly. Akci zahájili a svou přítomností podpořili Zdeněk 

Šafránek, kapitán sledge hokejové reprezentace ČR, Eliška Klučinová česká atletka a 

vícebojařka a český písničkář a textař Jan Pokorný, známý jako Pokáč. 

Následoval slavnostní pochod 6 vybraných 

dítek z různých MŠ, které nesly vlajku Školkoher, 

která byla slavnostně vyvěšena na stožár. Celý 

zahajovací ceremoniál byl završen vypuštěním 

holubů. Poté proběhla 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. No a po rozcvičce již započalo 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 stanovištích střídala. Každé dítko tak mělo možnost zkusit si 

každou sportovní disciplínu. Po přestávce na 

občerstvení nastal sportovní vrchol akce – 

závod 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. A ti, co nezávodili, 

alespoň hlasitě a nadšeně fandili. Nakonec 

bylo celé to snažení odměněno krásnými 

cenami, medailemi a diplomy. Medaili a 

diplom získal každý sportovec, který se akce účastnil, avšak pro ty, kteří se umístili ve výše 
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uvedených závodech, byly připraveny speciální keramické medaile připravené MŠ Ohaře a 

krásné ceny. 

Letošní ceny v podobě plyšáků a knížek, občerstvení, vstupenky do ZOO Jihlava, 

medaile a diplomy zajistili sponzoři - Koli (sodovkárna Kolín), Crocodille, Kweku, s.r.o, Gradus 

a.s., AGRO Krakovany, Autocentrum Hájek, s.r.o. a patří jim za to velký dík. Celá organizace 

akce byla finančně podpořena z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

hejtmana a zmírnění následků živelních 

katastrof.  

Poděkování patří osobnostem akce, 

sponzorům, kteří umožnili obdarovat děti  

krásnými cenami, ředitelkám a učitelkám 

MŠ, které akci organizačně zaštítili, 

dobrovolníkům při TJ Sokol Jestřabí Lhota, 

pracovníkům Středočeského kraje a 

v neposlední řadě panu Janu Svobodovi 

z TJ Sokol Jestřabí Lhota. 

 

6.2 Advent v Týnci nad Labem – Rozsvícení vánočního stromu 2019 
V neděli 1.12.2019 se v Týnci nad Labem uskutečnily již tradiční adventní trhy spolu s 

rozsvícením vánočního stromečku. 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. 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. Na závěr akce přišel neuvěřitelný 

počet lidí a určitě to za to stálo. Pořadatelé 

tímto děkují všem, kteří dorazili a vytvořili 

tak správnou předvánoční atmosféru. 
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6.3  2. vydání publikace „MAS Zálabí, místo, které žije“ 
V rámci dotace od Středočeského kraje bylo zhotoveno 2. vydání publikace na 

podporu cestovního ruchu v území MAS Zálabí. Publikace nese název: „MAS Zálabí, místo, 

které žije“. Do tvorby publikace se kromě zaměstnanců kanceláře MAS zapojili členové MAS, 

tj. starostové obcí, místní podnikatelé a spolky, o nichž je v publikaci zmínka. Každé obci je 

v publikaci věnována jedna stránka. Zbytek publikace je věnován muzeím na území MAS 

Zálabí a také subjektům neziskového a podnikatelského sektoru. Část publikace se zaměřuje 

rovněž na činnost MAS Zálabí.  

Počet stran publikace činí 48 a bylo vytištěno celkem 1500 kusů. Publikace bude 

průběžně distribuována do turistických informačních center, muzeí, do území MAS i mimo 

něj za účelem propagace atraktivních míst 

v regionu a zvýšení cestovního ruchu v území MAS 

Zálabí.   

Primárním cílem této publikace je přilákat 

do území MAS Zálabí více turistů. Publikace bude 

k dostání v turistických informačních centrech, 

muzeích a na dalších místech, kam přijíždějí 

návštěvníci regionu. Zároveň bude publikace 

využita jako reprezentativní materiál MAS Zálabí 

během měkkých akcí pořádaných v regionu. 

Rovněž je k dispozici elektronická verze na 

stránkách MAS Zálabí.  

 

6.4 Neformální setkání členů MAS 
Dne 21. listopadu 2019 se v rekreačním areálu Marina v Týnci nad Labem uskutečnilo 

společné setkání členů MAS Zálabí. Cílem 

tohoto neformálního večera bylo lépe se 

poznat, a u dobrého jídla a pití si popovídat o 

životě na území MAS a o tom, jak jej zlepšit. 

Setkání se zúčastnilo cca 25 členů MAS a 

nejednalo se pouze o starosty obcí. Účast 

byla vyvážená. Nechyběli místní podnikatelé 

ani zástupci spolků. Pracovníci kanceláře MAS 

na úvod představili aktuální činnosti a akce 

MAS, realizované projekty, plánované výzvy a 

zkrátka vše, co se chystá. Jako host byl na 

setkání pozván zástupce Prostor plus o.p.s., který představil projekt Terénní programy 
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v regionu MAS Zálabí. Cílem služby je pomoc osobám, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, vyhledávání těchto osob a nabízení pomoci pro 

minimalizaci rizik. Projekt pomůže lidem z cílové skupiny zajistit prevenci sociálního 

vyloučení a začlenění se do komunity obce, regionu, včetně trhu práce. Po přestávce na 

občerstvení již následoval opravdu neformální večer, a to především díky soutěžím a 

možnosti zúčastnit se ankety, co by bylo dobré zlepšit v našem území. Na závěr proběhlo 

vyhodnocení s předáním cen. Celý příjemný večer se protáhl do pozdních hodin a všem se 

setkání moc líbilo. Děkujeme všem zúčastněným.   

 
6.5 Propagace akcí na území MAS 

Účelem MAS není pouze přerozdělování dotací. Snažíme se také propagovat akce 

našich spolků a obcí v regionu Zálabí. Řada kulturních či sportovních událostí není určena jen 

pro obyvatele dané obce, ale přesahuje do celého území. V roce 2019 došlo na stránkách 

MAS a na Facebooku ke zveřejnění přes 200 takovýchto událostí. Různých akcí se ale během 

roku v našem regionu koná určitě mnohem víc. Proto prosíme zástupce obcí, spolků i 

podnikatelů o součinnost. Rádi vaše akce zveřejníme na webu MAS a sociálních sítích. 

Společné sdílení sportovních a kulturních událostí v našem regionu má smysl! 

 



  

 

27 

 

 

7. Hospodaření MAS Zálabí v roce 2019 
Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty 

Příloha č. 2 Rozvaha 



  

 

28 

 

 

8. Přijaté dary za rok 2019 
Rádi bychom poděkovali následujícím subjektům, které v roce 2019 svým darem přispěly na 

činnost MAS Zálabí, z. s., a to konkrétně na akci Školkohry 2019 – děti v pohybu. Přehled 

poskytnutých darů zobrazuje následující tabulka. Zároveň děkujeme Středočeskému kraji za 

dotaci 20 000 Kč na realizaci této akce.  

 

Školkohry 2019 – děti v pohybu 

Subjekt Dar 

Gradus a.s. 5 000 Kč 

Kweku s.r.o. 3 000 Kč 

Autocentrum Hájek, spol. s.r.o. 3 000 Kč 

AGRO Krakovany, s.r.o. 5 000 Kč 

Středočeský kraj 20 000 Kč 

Crocodille ČR, spol. s.r.o. Občerstvení pro děti – 100 ks baget 
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9. Předpokládané příjmy a výdaje činnosti MAS v roce 2020 
 

Předpokládané příjmy a výdaje činnosti MAS v roce 2020 

Příjmy 

Členské příspěvky na rok 2020 216 990 

Provoz MAS - SC 4.2 IROP (95 % dotace) - projekt 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879 1 819 260 

Dotace KS MAS Středočeský kraj - podpora cestovního ruchu 38 000 

Místní akční plán vzdělávání II 432 230 

Příjmy celkem 2 506 480 

    

Výdaje 

Mzdové náklady 1 250 000 

Odvody - sociální a zdravotní pojištění hrazené 
zaměstnavatelem 425 000 

Zákonné pojištění odpovědnosti 7 500 

Ostatní mzdové výdaje (DPP, DPČ) 67 000 

Poštovné, telefonní, internetové poplatky 25 000 

tvorba, správa, provoz a hosting webu 4 511 

Pronájem kanceláře 10 000 

Spotřeba materiálu 30 000 

Cestovné, stravné, ubytování 60 000 

Externí audit 26 000 

Catering 10 000 

Propagační předměty 20 000 

Povinné členské příspěvky do NS/KS MAS 16 500 

Akce z dotace KS MAS Středočeský kraj - podpora cestovního 
ruchu 45 000 

Místní akční plán vzdělávání II 432 230 

Výdaje celkem 2 428 741 
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Poděkování patří všem, kteří svým aktivním přístupem 

pomohli k tvorbě a naplňování SCLLD a k realizaci projektů a 

akcí MAS! 


