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Program valné hromady 2020

1) Prezence příchozích členů MAS Zálabí a hostů

2) Zahájení, přivítání členů MAS Zálabí a hostů

3) Ustanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

4) Schválení jednacího řádu valné hromady

5) Schválení programu valnou hromadou

6) Členská základna – přijetí nových členů

7) Volba členů Výběrové komise

8) Zpráva kontrolního výboru za rok 2019

9) Schválení roční závěrky 2019 valnou hromadou

10) Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2019 valnou hromadou

11) Realizace SCLLD pro území MAS Zálabí

12) Místní akční plán vzdělávání II na Kolínsku

13) Další akce a činnosti MAS

14) Různé

15) Usnesení a zakončení

www.maszalabi.eu



Členská základna – přijetí nových 

členů

Přihlášky do MAS Zálabí:

❑ Patrik Moravec, OSVČ, IČ: 05589011, 
činnost: rostlinná výroba; neveřejný 
sektor, zařazení do ZS: region podnikavý

❑ CARPE ORBIS, z.s., IČ: 05211727, činnost: 
vzdělávání a podpora vhodných aktivit k 
tomu směřujících; neveřejný sektor, 
zařazení do ZS: region aktivní
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Volba členů Výběrové komise

www.maszalabi.eu

Člen Výběrové komise 

veřejný/neveřejný jméno subjekt 

neveřejný Mgr. Oldřich Novotný Dobšané, z.s. 

neveřejný Věra Debelková Marina – lodě a karavany s. r. o. 

neveřejný MUDr. Rudolf Kučera
MUDr. Rudolf Kučera – praktický 
lékař pro dospělé, s.r.o.

veřejný Jitka Vokolková obec Tři Dvory 

veřejný Ing. Miloslav Vokál obec Polní Chrčice



Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (SCLLD)

• Realizace SCLLD prostřednictvím výzev IROP, OPZ a PRV

• Celková alokace = 42 335 117 Kč:

➢IROP 21 833 117 Kč (úbytek financí v důsledku kurzové změny)

➢PRV 13 182 000 Kč

➢OPZ 7 320 000 Kč

• Konzultace projektových záměrů → kancelář MAS

IROP – Bendáková

OPZ – Dostálová

PRV - Štumpf

• Realizace SCLLD v roce 2019

- Příprava výzev, hodnotících kritérií, semináře pro žadatele, konzultace projektových
záměrů, hodnocení a výběr projektů, animace ZŠ/MŠ

- Změny SCLLD – finanční plány, plnění indikátorů, změna území

- více info viz Výroční zpráva MAS 2019
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Střednědobá evaluace realizace SCLLD

• Mid-term evaluace = zhodnocení stavu realizaci a naplňování cílů SCLLD

• 1. pol. 2019

• Setkání „fokusní skupiny“ – 12. 6. 2019, Marina v Týnci nad Labem

• Cíl evaluace = zodpovězení si otázek:

Jsou cíle strategie stále platné? Realizujeme správné aktivity? Dosahujeme
stanovených cílů? Co chceme změnit?

• Hlavní závěry evaluace:

➢ Spolky mají omezené možnosti žádat o dotace přes MAS

➢ Je potřeba více finančních prostředků

➢ Malá podpora cestovního ruchu

➢ Složitá administrativa

➢ O některá opatření již není v území zájem

• Výstup = evaluační zpráva – předána a schválena na MMR → změna SCLLD
(zohlednění výstupů evaluace, vč. změny území MAS)
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Integrovaný regionální operační 

program (IROP)

Zrealizované projekty:

❑ Název projektu: Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Starý Kolín

❑ Žadatel: Obec Starý Kolín

❑ Celkové způsobilé výdaje: 1 167 370 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Název projektu: Stavební úpravy chodníků Masarykova náměstí,
Týnec nad Labem

❑ Žadatel: Město Týnec nad Labem

❑ Celkové způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Název projektu: Bezbariérový chodník při silnici č. 327 13

❑ Žadatel: Obec Krakovany

❑ Celkové způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.maszalabi.eu



Integrovaný regionální operační 

program (IROP)

Projekty v realizaci:

❑ Název projektu: Vybudování multimediální laboratoře

❑ Žadatel: Základní škola a mateřská škola Krakovany

❑ Celkové způsobilé výdaje: 1 988 180 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Název projektu: Multimediální učebna ZŠ Žiželice

❑ Žadatel: Základní škola T. G. Masaryka Žiželice

❑ Celkové způsobilé výdaje: 3 321 261 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Název projektu: Venkovní učebna

❑ Žadatel: Město Týnec nad Labem

❑ Celkové způsobilé výdaje: 1 927 472 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Integrovaný regionální operační 

program (IROP)

Projekty ve fázi hodnocení na MAS:

❑ Název projektu: Centrum neformálního vzdělávání "Konárka„

❑ Žadatel: Carpe Orbis, z. s.

❑ Celkové způsobilé výdaje: 4 000 000 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Název projektu: Zvýšení kapacity MŠ Opolany

❑ Žadatel: Obec Opolany

❑ Celkové způsobilé výdaje: 4 000 000 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbývající alokace v IROP:

• 2 428 833,67 Kč

• opatření CLLD 3 Komunitní centra

• Příp. přesun financí do opatření CLLD 4 Vzdělávání
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Operační program Zaměstnanost 

(OPZ)

Projekty v realizaci:

❑ Název projektu: Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem

❑ Žadatel: Základní škola Týnec nad Labem

❑ Celkové způsobilé výdaje: 1 115 845 Kč

❑ Anotace projektu: 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. Cílem je podpořit rodiče regionu a
umožnit jim zlepšit nebo upevnit pracovní pozici na trhu práce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Název projektu: Terénní programy v regionu MAS Zálabí

❑ Žadatel: Prostor plus o.p.s.

❑ Celkové způsobilé výdaje: 4 109 765 Kč

❑ Anotace projektu: Cílem projektu je zřízení služby terénní programy dle
zákona o soc. službách v regionu 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 prevenci sociálního vyloučení, pomoc se začleněním do
komunity obce respektive regionu, včetně trhu práce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Operační program Zaměstnanost 

(OPZ)

Projekty před realizací:

❑ Název projektu: Příměstský tábor Týnec nad Labem

❑ Žadatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín

❑ Celkové způsobilé výdaje: 811 250 Kč

❑ Anotace projektu: Cílem projektu je pomoci rodičům v upevnění jejich
pozice na trhu práce, sladění rodinného a pracovního života, zajištění
plnohodnotného trávení volného času dětí pod odborným dohledem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dle rozhodnutí Řídícího orgánu OPZ (MPSV) již MAS nebudou
moci vyhlašovat další výzvy ve stávajícím programovém období
2014-2020.
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PRV - Výzvy MAS 2019 - 2020 

Výzva č. 2 PRV

Příjem projektů: 14. 1. – 18. 2. 2019

Celková výše alokace pro 2. výzvu PRV je 6 950 000 Kč

Počet projektů: 14

Požadovaná dotace celkem: 6 573 323,-Kč

Aktuální stav: Dva žadatelé odstoupili. U čtyř žadatelů ukončil administraci SZIF. U 
6 žadatelů podepsaná Dohoda.

Výzva č. 3 PRV

Příjem projektů: 3. 6. – 24. 6. 2019

Celková výše alokace pro 2. výzvu PRV je 1 434 430,- Kč

Počet projektů: 4

Požadovaná dotace celkem: 1 124 048,-Kč

Aktuální stav: Se všemi žadateli podepsána Dohoda se SZIF
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PRV - Výzvy MAS 2020 

Výzva č. 4 PRV

Příjem projektů: 21. 2. – 23. 3. 2020

Celková výše alokace pro 2. výzvu PRV je 5 129 742,- Kč

Počet projektů: 10

Požadovaná dotace celkem: 3 673 305,-Kč

Aktuální stav: Administrativní kontrola SZIF

www.maszalabi.eu



Program rozvoje venkova
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Výzva č. 2



Program rozvoje venkova
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Výzva č. 3



Program rozvoje venkova
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Výzva č. 4

00239542



Program rozvoje venkova
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Obec Počet projektů       
1 - 4 výzva

Týnec nad 
Labem

4

Žiželice 5

Krakovany 8

Bělušice 1

Polní Chrčice 2

Dománovice 1

Ohaře 1

Choťovice 2

Dobšice 1

Opolany 1

Starý Kolín 1

Konárovice 1

1

1

1

Celkem 28 projektů !!!



Program rozvoje venkova

www.maszalabi.eu

Článek 20 – výzva v červenci 2020

Cíl: Podpora zejména spolků a obcí

Žadatel: Spolky, obce, svazky obcí, příspěvkové 

organizace obcí, církve  

Podpora: Investice (tvrdé projekty)

Výše dotace: 80 % výdajů

Podmínky: obce – Plán rozvoje obce (souvislost s projektem) popř. MAP

spolky – historie činnosti alespoň 3 roky

Administrace: Schválení MMR a schválení Fiche

Předpokládaný termín výzvy: červenec 2020

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice 

e) Vybrané kulturní památky 

f)  Kulturní a spolková zařízení včetně 

knihoven 

Finanční alokace: Bohužel 

pouze 600 280,- Kč





Program rozvoje venkova
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5. Výzva PRV

Předpokládaný termín příjmu žádostí: červenec – srpen 2020



Program rozvoje venkova
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Animace škol a školských 

zařízení

• Podstata animace – kompletní metodická, technická podpora, včetně 
reportování a monitorování průběhu čerpání Evropské dotace

• Předmět podpory – personální podpora, vzdělávání, další aktivity – např. sdílení 
zkušeností, nákup pomůcek a vybavení

• Šablony I. – výzva č. 22  OP VVV - ukončeno

• animace 14 subjektů z možných 19 subjektů

• Celkově odčerpáno 5,9 mil. Kč (do 31.8.2019) – bez žádné vratky

• Šablony II. – výzva č. 63 OP VVV

• animace 17 subjektů z možných 19 – nově MŠ Sány, ZŠ Veltruby, ZŠ a MŠ Ovčáry

• Celkově zažádáno a v realizaci - 12,2 mil. Kč (do 31.8.2020)

• Šablony III. – výzva č. 80 OP VVV

• animace 18 subjektů z možných 19 – nově MŠ a ZŠ Hlavečník

• prozatím zažádáno – 0,7 mil. Kč (nic  v realizaci – 2 subjekty)

• celkový předpoklad - 6,7 mil. Kč (do 30.6.2021)

www.maszalabi.eu



MAPII na Kolínsku

Základní informace:

• Realizace od 1.1.2019- 30.4.2022

• Partnerský projekt – Město Kolín+ MAS Podlipansko + MAS Zálabí

• Rozpočet – 15 mil. Kč (MAS Zálabí – 1,44 mil. Kč)

• V rámci MAS Zálabí – 0,7 úvazku – Monika Kožinová (D. Záhora) 
Zapojených 73 školských zařízení (celé ORP)

Cíl projektu:

• Vytvoření Strategie akčního plánu do roku 2023

• Zkvalitnění procesu vzdělávání prostřednictvím aktivit projektu

www.maszalabi.eu



MAPII na Kolínsku

Aktivity projektu:
• Platformy: ředitelů MŠ, ředitelů ZŠ, neziskový sektor, zřizovatelů

• Workshopy: pro spádové oblasti, přechody mezi stupni, pro širokou veřejnost (inspirativní kavárny)

• Semináře: právní povědomí a manažerské dovednosti, pro učitelé tematicky dle pracovních skupin, 
OSPOD + PPP (odborný), pro zřizovatele k hodnocení kvality škol, výjezdní inspirativní setkání (letní 
škola v Poděbradech

• Vytvoření pracovních skupin: rovné příležitosti, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, 
jazyková gramotnost, mateřské školy, kariérové poradenství, digitální kompetence, EVVO a regionální 
identita

Seznam investičních záměrů (součást strategického rámce)
• Aktualizace 1x za 6 měsíců – aktuálně 10.6.2020 - uzavřena

• neuvedený záměr v seznamu nemůže být podpořen !

• Dotační tituly – IROP, CLLD (výzvy MAS)

• Záměr potvrzuje zřizovatel
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Další činnost MAS 2019

❑ Školkohry 2019

❑ Advent v Týnci nad Labem – Rozsvícení vánočního 
stromu 2019

❑ 2. vydání publikace „MAS Zálabí, místo, které žije“

❑ Neformální setkání členů MAS

❑ Propagace akcí na území MAS (web, facebook)

❑ Zapůjčování mobiliáře a herních prvků

❑ Více viz výroční zpráva 2019…
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Plán činností MAS 2020

• Školkohry – z důvodu COVID akce v roce 2020 neuskutečněna

• Neformální setkání členů MAS – podzim 2020, termín a místo 
bude upřesněno

• Dotace KS MAS Stč. kraje – dotace 41 667 Kč, plus vlastní zdroje 
MAS, tj. celkem 48 612 Kč, podpora cestovního ruchu a rozvoje 
území MAS

• Advent v Týnci nad Labem 2020

• Zapůjčování mobiliáře a herních prvků – vlastní dovoz a montáž!!!

• Příprava na nové programové období – STANDARDIZACE, souhlas 
obcí se zařazením do územní působnosti!!!
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Různé
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• Dotazy, připomínky, diskuze,…



Různé

www.maszalabi.eu

• Dotace KS MAS Stč. kraje – dotace 41 667 Kč, 

plus vlastní zdroje MAS, tj. celkem 48 612 Kč, 

podpora cestovního ruchu a rozvoje území MAS

Propagační 

předměty (tužky, 

bloky, nový roll up

apod.)

Propagační 

video o území 

MAS  (z dronu

nebo letadla)

Rozšíření 

mobiliáře MAS. 

Napadá Vás jaký 

mobiliář?

Kulturní nebo 

společenská akce 

např. Vánoční 

rozsvícení stromku)

Napadá Vás 

ještě něco? ☺



Usnesení a zakončení

Děkujeme za pozornost a Vaši účast!
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