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Prezence příchozích členů MAS Zálabí a hostů
Zahájení, přivítání členů MAS Zálabí a hostů
Ustanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Schválení jednacího řádu valné hromady
Schválení programu valnou hromadou
Členská základna – přijetí nových členů
Volba členů Rady MAS
Volba členů Kontrolního výboru
Volba členů Výběrové komise
Zpráva kontrolního výboru za rok 2017
Schválení roční závěrky 2017 valnou hromadou
Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2017 valnou hromadou
Realizace SCLLD pro území MAS Zálabí
Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín
Úvod do problematiky GDPR
Další aktivity MAS
Provoz kanceláře MAS
Různé
www.maszalabi.eu
Usnesení a zakončení

Členská základna – přijetí
nových členů
Přihlášky do MAS Zálabí:
- Obec Krakovany
- Obec Bělušice
- Obec Kladruby nad Labem
- Obec Tetov
- Obec Labské Chrčice
- Gradus, a.s.
- Matouš Mariánek – Pizzerie Mates
- Farma Ďoubal & synové

www.maszalabi.eu

Volba členů Rady MAS
Člen Rady MAS (4:3)
veřejný/neveřejný

jméno

subjekt

neveřejný

Ing. Miroslav Fess

PROTECO - AGRO s.r.o.

neveřejný

Bc. Monika Matuchová

TPCA Czech s.r.o

neveřejný

Ing. Radek Podroužek

ZOD Zálabí, a.s.

neveřejný

Petr Krause

SDH Žehuň

veřejný
veřejný

Bc. Dušan Žmolil
Milan Vacek

Svazek obcí Týnecko
Mikroregion Kolínské Zálabí

veřejný

Ing. Radan Eliáš

obec Žiželice
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Volba členů Kontrolního
výboru
Člen Kontrolního výboru (3)
veřejný/neveřejný

jméno

subjekt

neveřejný

Dušan Kovanda

Český mlynář s.r.o.

neveřejný

Jan Svoboda

TJ Sokol Jestřabí Lhota

veřejný

Mgr. Ivana Suchánková

obec Ohaře

www.maszalabi.eu

Volba členů Výběrové komise
Člen Výběrové komise (3:2)
veřejný/neveřejný

jméno

subjekt

neveřejný
neveřejný

Mgr. Oldřich Novotný
Věra Debelková

Dobšané, z.s.
Marina – lodě a karavany s. r. o.

neveřejný

Jan Špinka

SK Krakovany, z.s.

veřejný

Jitka Vokolková

obec Tři Dvory

veřejný

Ing. Miloslav Vokál

obec Polní Chrčice
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Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje
SCLLD schválena 13.11.2017 → realizace SCLLD prostřednictvím projektů IROP, OPZ a
PRV
• Celková alokace = 43 851 000 Kč:
IROP
23 349 000 Kč
(Nikola Bendáková)
PRV
13 182 000 Kč
(Stanislav Štumpf)
OPZ
7 320 000 Kč
(Lucie Dostálová)
• Vyhlášení prvních výzev MAS – konec března 2018
• Kroky před vyhlášením výzev:
Interní postupy MAS
Kritéria hodnocení projektů
Kontrolní listy
Výzvy MAS
• Harmonogram výzev 2018 → web MAS
• Konzultace projektových záměrů → kancelář MAS
www.maszalabi.eu

SCLLD – systém hodnocení
a schvalování projektů
Výzva MAS
↓
Předložení žádosti o podporu (žadatel)
↓
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (kancelář MAS)
↓
Věcné hodnocení (Výběrová komise MAS)
6 – 9 měsíců
↓
Výběr projektů (Rada MAS)
↓
Závěrečné ověření způsobilosti (Řídící orgán/Zprostředkující subjekt)
↓
Schválení projektu (Řídící orgán IROP, OPZ, PRV)
↓
Vydání právního aktu (Řídící orgán IROP, OPZ, PRV)
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Integrovaný regionální
operační program
• Řídící orgán IROP:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

• Alokace:

23 349 000 Kč

• Opatření:

infrastruktura pro vzdělávání, komunitní centra, bezpečná
doprava a cyklodoprava, sbory dobrovolných hasičů

• Oprávnění žadatelé:

obce, DSO a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO,
církve, církevní organizace, školy a školská zařízení

• Způsob financování:

ex-post → nutnost předfinancování výdajů na projekt z
vlastních zdrojů příjemce

• Poměr financování:

95 % dotace, 5 % vlastní zdroje příjemce
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Integrovaný regionální
operační program
 Opatření 1 – Bezpečná doprava
• Alokace:
5 837 170 Kč
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků, komunikací pro pěší k zastávkám VHD,
související prvky (přechody pro chodce, nástupiště zastávek, dopravní značení, osvětlení
komunikace, zvuková signalizace,..) - PODMÍNKA BEZBARIÉROVOSTI !!!
• Rekonstrukce a modernizace cyklostezek/cyklotras, doplňkově např. stojany na kola,
odpočívadla,…

•
•
•
•

Opatření 2 – Hasiči
Alokace:
1 167 370 Kč
Zajištění odolnosti stanic IZS – jednotky SDH kategorie II a III
Stavební úpravy objektů a pořízení potřebného vybavení a technologií
SDH Týnec nad Labem, SDH Žiželice, SDH Žehuň, SDH Starý Kolín
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Integrovaný regionální
operační program
 Opatření 3 – Komunitní centra
• Alokace:
5 837 170 Kč
• Budování a rekonstrukce infrastruktury komunitních center – stavby, stavební úpravy,
pořízení vybavení, související úpravy venkovního prostranství
• Komunitní centra jako místa pro sociální začleňování (cílem NENÍ budování kulturních
center pro masovou zábavu)
 Opatření 4 - Vzdělávání
• Alokace:
10 506 970 Kč
• Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání (MŠ, ZŠ, dětské skupiny), zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání
• Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení, kompenzační pomůcky pro děti se SVP,
související úpravy venkovního prostranství
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Operační program
Zaměstnanost
Na základě akceptace programového rámce Strategie MAS Zálabí z.s. Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR pro operační program Zaměstnanost připraví MAS tyto výzvy:

•

Prorodinná opatření; Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory
příměstských táborů v době školních prázdnin; Podpora dětských skupin pro podniky a
veřejnost; Vzdělávání pečujících osob; Aktivizační, asistenční a motivační programy
Alokace 2 415 600 Kč , předpokládaný termín vyhlášení 26. 3. 2018

•

Sociální a komunitní aktivity s vazbou na zaměstnanost; Podpora poskytovatelů
sociálních služeb se zaměřením na návrat osob z cílových skupin zpět do společnosti a na
trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím
návrat na trh práce
Alokace 4 904 400 Kč, předpokládaný termín vyhlášení 8/2018
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OPZ - Výzva MAS - Prorodinná
opatření
•

Datum vyhlášení výzvy MAS

26. 3. 2018

•

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

16. 4. 2018, 4:00 hodin

•

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 5. 2018, 12:00 hodin

•

Maximální délka projektu

36 měsíců

•

Alokace výzvy

2 415 600 Kč

•

Oprávnění žadatelé:
Obce; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace;
Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací
instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a
školská zařízení
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OPZ - Výzva MAS - Prorodinná
opatření
•

Míra podpory:

•

Objem nákladů investičního charakteru na celkových přímých způsobilých nákladech

projektu
•

85 % - 100 % způsobilých výdajů, dle typu příjemce

50 %

Podporované aktivity:
Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní
vyučování, Doprovody na kroužky a zájmové aktivity, Příměstské
tábory, Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo
příměstského tábora, Dětské skupiny, Vzdělávání pečujících osob

•

Podání žádosti o dotaci:

elektronický formulář ISKP 2014+, povinná příloha Podnikatelský
záměr – 20 stran
•

Seminář pro žadatele pořádaný MAS: 9. 4. 2018, Týnec nad Labem, osobní konzultace dle
domluvy
www.maszalabi.eu

Program rozvoje venkova
Opatření SCLLD
PRV 2014 - 2020

Celkové způsobilé výdaje v tis.
Kč
Výše dotace
2020
Celkem za
2018 2019
2021 2022
Fichi

Příjemce

Neproduktivní investice v
lesích

Vlastník, nájemce,
pachtýř PUPFL

Zemědělství

Zemědělský
podnikatel

100%

1 258 503 252 252

252

2 517

50% (+ 10%) 3 774 1 510 755 755

755

7 549

35/45/50 % 3 145 1 258 629 629

629

6 290

Podnikatelé (FO, PO) 25/35/45 % 2 806 1 122 561 561

561

5 611

Zemědělský
Podpora místních výrobců podnikatel, výrobce
potravin
Podpora podnikání

Celkem
www.maszalabi.eu

10 983 4 393 2 197 2 197 2 197

Program rozvoje venkova
Úno
Měsíc 2018 r

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srp.

Týden 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Činnost
Schvalování Fichí na CP SZIF
Schválení výzvy na RO SZIF
Vyhlášení výzvy č. 1
Seminář k výzvě - 1 - 2 termíny
Příjem žádostí na MAS
Administrace žádostí, opravy
žádostí, hodnocení. přezkum apod.
Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF
přes Portál farmáře
Od 19.2.2018 – individuální konzultace s
jednotlivými zájemci o podporu.
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Kontakt za PRV:
Ing. Stanislav Štumpf
Mail: prv@maszalabi.eu
Telefon: 725 563 579

Animace škol a školských
zařízení
• Prioritně výzva tzv. šablony, sekundárně další dotační tituly
(zabezpečení budov)
• Zapojeno 17 subjektů – animace 14 subjektů
• Celkový rozpočet 5,9 mio Kč v rámci MAS
• Předmět podpory – personální šablony, kurzy, sdílení zkušeností
• Předmět činnosti MAS – tvorba žádosti, metodická podpora v
monitoringu a vykazování
• Další postup – Šablony II. – výzva únor 2018
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Místní akční plán vzdělávání ORP
Kolín
• Partnerský projekt – Město Kolín+ MAS Podlipansko + MAS Zálabí
• Realizace do 31. 1. 2018
• Realizace aktivit – MAP workshop, MAP kavárna, MAP den, MAP
panel
• Vytvoření Strategie akčního plánu do roku 2023 – aktivity škol,
investiční aktivity, koordinátor školství
• Pokračování MAP Implementace – realizace akčního plánu - září
2018 (leden 2018)

www.maszalabi.eu

Úvod do problematiky GDPR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nařízení 25.5.2018 – nahrazuje 101/2000 Sb.
Jak nakládat s osobními údaji
Akcentace na tzv. subjekt údajů (fyzickou osobu)
Zohlednění digitální stopy
Není to stav, je to proces !!!!
Harmonogram dosažení a udržení souladu
Analýzy, opatření, dokumentace, procesy, souhlasy…
Pověřenec ochrany osobních údajů – není samospasitelný
Speciální seminář pro členy MAS - ZDARMA
www.maszalabi.eu

Další aktivity MAS
• Grantový program TPCA a akce „Školkohry“
(únor – červen 2018)
• Festival řemesel 2018 (červen 2018)
• Advent na vsi 2018 (prosinec 2018)
• Mobiliář MAS (možnost zapůjčení v průběhu roku)
www.maszalabi.eu

Školkohry – děti v pohybu
•

Dříve „Putovní olympiáda mateřských škol –
sportování nejen pro radost“, nyní „Školkohry – děti

v pohybu“.
•

Akce pořádána již od roku 2014

•

Akce se uskuteční 26, 5. 2018 v Jestřabí Lhotě, 2.
5. 2018 proběhne organizační setkání vedení MŠ a
organizátorů akce

•

Letos zapojeno 14 MŠ, stoupající tendence

•

V rámci projektu budou pořízeny nové herní prvky v

hodnotě 200 tis. Kč, tyto prvky budou k zapůjčení
pro všechny MŠ nebo na veřejné akce členů MAS
(dětský den, apod.)
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Školkohry – děti v pohybu
•

Na tuto akci je připravována žádost o grant z grantového programu „TPCA pro Kolínsko“
o

Celkové náklady projektu činí 275 tis. Kč

o

Náklady zahrnují: herní prvky, dresy pro jednotlivé MŠ, medaile,
diplomy, plakáty, letáky, občerstvení, fotograf, apod.

o

Míra podpory až 100 % (po podpisu smlouvy proplaceno 80 % N)

o

Termín pro podání žádosti 20. 2. 2018

o

Rozhodnutí o schválení / zamítnutí grantu 05/2018

o

Nutnost předfinancovat projekt ve výši 50 tis. Kč, případně uvažovat o
uhrazení celkových nákladů projektu
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Provoz kanceláře MAS
• Výdaje na provoz kanceláře MAS Zálabí – dotace z IROP (SC 4.2)
• Finanční spoluúčast MAS ve výši 5 % z vlastních zdrojů na realizaci těchto
projektů:
 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
Dotace
661 893 Kč
 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
Dotace
9 326 468 Kč
• Tyto projekty umožňují realizaci a naplňování cílů strategie CLLD na území MAS
Zálabí, z. s. (finanční zabezpečení provozu kanceláře MAS pro činnosti související
s realizací SCLLD)
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Usnesení a zakončení

Děkujeme za pozornost a Vaši účast
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