Valná hromada MAS Zálabí
11. 4. 2019
Týnec nad Labem

www.maszalabi.eu

Program valné hromady 2019
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 2018
9) Schválení roční závěrky 2018 valnou hromadou
10) Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2018 valnou hromadou
11) Realizace SCLLD pro území MAS Zálabí
12) Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín a MAP II na Kolínsku
13) Další akce a činnosti MAS
14) Různé
15) Usnesení a zakončení
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Členská základna – přijetí nových
členů + rozšíření území MAS
Přihlášky do MAS Zálabí:
- Obec Uhlířská Lhota
- SDH Rasochy
- SDH Uhlířská Lhota
- Pavlína Málková - Kafe Belvedér
- Josef Čábelka - Šindelářství Čábelka – Věříš
- MUDr. Rudolf Kučera – praktický lékař pro dospělé, s.r.o.
Změna území MAS Zálabí - postup
1) Přihláška obce do MAS + souhlas zastupitelstva obce se zařazením do územní působnosti
MAS Zálabí
2) VH schválí/neschválí přijetí nové obce a změnu území MAS (schválení změny území MAS s
odkladným účinkem k datu schválení změny SCLLD)
3) Evaluace SCLLD (střednědobé hodnocení plnění SCLLD)
4) Změna SCLLD (zahrnutí nové obce do SCLLD) → MMR schválí změnu → účinnost změny
území pro účely realizace SCLLD
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Volba členů Výběrové komise
Člen Výběrové komise
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)
• Realizace SCLLD prostřednictvím výzev IROP, OPZ a PRV
• Celková alokace = 43 851 000 Kč:
➢IROP
23 349 000 Kč
➢PRV
13 182 000 Kč
➢OPZ
7 320 000 Kč
• Konzultace projektových záměrů → kancelář MAS
IROP – Bendáková (+ Dostálová pro SC 2.4 IROP Infrastruktura pro vzdělávání)
OPZ – Dostálová
PRV - Štumpf
• Realizace SCLLD v roce 2018
- Příprava výzev, hodnotících kritérií, semináře pro žadatele, konzultace projektových
záměrů, hodnocení a výběr projektů
- více info viz Výroční zpráva MAS 2018
• Midterm evaluauce (hodnocení naplňování SCLLD) → schválení na MMR → změna
SCLLD (zohlednění výstupů evaluace, vč. změny území MAS)
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SCLLD – systém hodnocení, výběru a
schvalování projektů
Vyhlášení výzvy MAS (kancelář 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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Přehled výzev IROP 2018
•

•

•

•
-

1. výzva MAS Zálabí – IROP - Zodolnění stanic IZS - předložen 1 projekt:
Název:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Starý Kolín
Žadatel:
Obec Starý Kolín
Celkové způsobilé výdaje:
1 167 370 Kč
2. výzva MAS Zálabí – IROP - Bezpečnost dopravy - předložen 1 projekt:
Název:
Stavební úpravy chodníků Masarykova náměstí,
Týnec nad Labem
Žadatel:
Město Týnec nad Labem
Celkové způsobilé výdaje:
1 500 000 Kč
3. výzva MAS Zálabí – IROP - Bezpečná doprava II - předložen 1 projekt:
Název:
Bezbariérový chodník při silnici č. 327 13, Obec
Krakovany
Žadatel:
Obec Krakovany
Celkové způsobilé výdaje:
1 500 000 Kč
4. výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání
Do výzvy nebyl předložen žádný projekt, výzva bude vyhlášena opětovně v květnu 2019

www.maszalabi.eu

Přehled výzev IROP 2019
•
•
•
-

5. výzva MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra
Otevřená výzva!!
příjem žádostí:
20. 3. - 31. 5. 2019
Alokace:
5 837 170 Kč
Max. výše CZV:
4 000 000 Kč
Dotace:
95 % CZV
Podporované aktivity:
Podpora vzniku komunitních center - rekonstrukce, stavební úpravy,
nákup vybavení, pozemků, budov,…
Cílová skupina:
osoby sociálně vyloučené, či sociálních vyloučením ohrožené,
zdravotně postižené osoby
6. výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II
seminář 29. 4. 2019 na Marině v Týnci nad Labem!!
Vyhlášení výzvy – začátek května 2019, konec příjmů žádostí červen/červenec 2019
Alokace:
10 506 970 Kč
Max. výše CZV:
3 500 000 Kč
Dotace:
95 % CZV
Podporované aktivity:
Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání (MŠ, ZŠ, dětské
skupiny), zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – stavby,
stavební úpravy,
pořízení vybavení,…
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Operační program
Zaměstnanost
Schválená opatření v rámci operačního programu Zaměstnanost pro MAS Zálabí:

•

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

•

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
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OPZ - Výzva MAS - Prorodinná
opatření
Výzva č. 494/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. - OPZ - Prorodinná opatření
I“ byla vyhlášena 26. 3. 2018. Cílem výzvy bylo podpořit rodiče regionu a umožnit jim zlepšit nebo upevnit
pracovní pozici na trhu práce.
Seznam předložených a schválených projektů:
•

Název projektu

Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009881,

Název žadatele

ZŠ Týnec nad Labem

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. Projekt
je realizován.
•

Název projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009896

Způsobilé výdaje 850 129 Kč

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů v Týnci nad Labem. Žadatel
odstoupil.
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OPZ - Výzva MAS - Sociální
služby a komunitní sociální práce
Výzva č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., - OPZ – Sociální služby a
komunitní sociální práce I“ byla vyhlášena 17. 09. 2018. 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.

Seznam předložených a schválených projektů:
•

Název projektu

Terénní programy v regionu MAS Zálabí, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593

Název žadatele

Prostor plus o.p.s.

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 prevenci sociálního
vyloučení, pomoc se začleněním do komunity obce respektive regionu, včetně trhu práce. Projekt čeká na
závěrečné ověření MPSV a vydání právního aktu.
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OPZ - Výzvy MAS 2019
V roce 2018 v oblasti OPZ započala fyzická realizace 1 projektu, další projekt úspěšně prošel
hodnocením, avšak žadatel odstoupil, 1 projekt čeká na závěrečné ověření ze strany MPSV.
Opatření: Prorodinná opatření:
Alokace: 2 415 600 Kč
Odčerpáno: 1 115 845 Kč

Zbývá: 1 299 755 Kč
Opatření: Sociální a komunitní aktivity s vazbou na zaměstnanost
Alokace: 4 904 400 Kč
Odčerpáno: 4 109 765 Kč
Zbývá: 794 635 Kč
Zbývající alokace ve výši 2 094 390 Kč bude použita na podporu Opatření v rámci Strategie MAS
Zálabí, z.s. v roce 2019, konkrétně na Prorodinná opatření (duben 2019).
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PRV - Výzvy MAS 2018 - 2019
Výzva č. 1 PRV
Příjem projektů: 14. 6. – 4. 7. 2018
Celková výše alokace pro 1. výzvu PRV je 12 581 500 Kč
Počet projektů: 11
Požadovaná dotace celkem: 5 476 608,-Kč
Aktuální stav: 2 projekty po realizaci. Ostatní z větší části podepsané Dohody
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: 6 470 000,-Kč
Aktuální stav: Proběhlo věcné hodnocení výběrové komise. 1 žadatel od projektu
odstoupil. 2 projekty hraniční (nedostatek financí na Opatření)
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Program rozvoje venkova
Výzva č. 1
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Program rozvoje venkova
Výzva č. 2
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Program rozvoje venkova
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Počet žadatelů
1 výzva

Počet žadatelů
2. výzva

Týnec nad
Labem

3

3

Žiželice

1

2

Krakovany

1

3

Choťovice

1

1+1

Polní Chrčice

1+1

0

Dománovice

1

0

Ohaře

1

1

Dobšice

0

1+1

Veltruby

0

1

Program rozvoje venkova
Článek 20:
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)
spolky – historie činnosti alespoň 3 roky
Administrace: Evaluace činnosti MAS, Schválení Radou MAS, Změna Strategie,
schválení MMR.
Předpokládaný termín výzvy: červen 2020
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Program rozvoje venkova

Převod financí do čl. 20:
O opatření Neproduktivní investice v lesích a o projekty Spolupráce není
zájem.
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Program rozvoje venkova
Harmonogram výzev PRV 2019 - 2020

Kontakt za PRV:
Mail: prv@maszalabi.eu
Telefon: 725 563 579

Ing. Stanislav Štumpf
www.maszalabi.eu

Animace škol a školských
zařízení
• Podstata animace – kompletní metodická, technická podpora, včetně
reportování a monitorování průběhu čerpání Evropské dotace
• Prioritně výzvy tzv. šablony, sekundárně další dotační tituly
• Předmět podpory – personální podpora, vzdělávání, další aktivity – např. sdílení
zkušeností, nákup pomůcek a vybavení
• Šablony I. – výzva č. 22 OP VVV
• animace 14 subjektů z možných 19 subjektů
• Celkově odčerpáno 5,9 mil. Kč (do 31.8.2019)

• Šablony II. – výzva č. 63 OP VVV
• animace 17 subjektů z možných 19 – nově MŠ Sány, ZŠ Veltruby, ZŠ a MŠ Ovčáry
• prozatím zažádáno – 9,8 mil. Kč (část v realizaci)
• celkový předpoklad - 12 mil. Kč (do 30.6.2019)

www.maszalabi.eu

MAPII na Kolínsku
• Během roku 2018 – podána žádost (MAS Podlipansko + MAS Zálabí)
• Pokračování – Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín
(ukončen
• Partnerský projekt – Město Kolín+ MAS Podlipansko + MAS Zálabí
• Realizace od 1.1.2019- 30.4.2022
• Rozpočet – 15 mil. Kč (MAS Zálabí – 1,44 mil. Kč)
• V rámci MAS Zálabí – 0,7 úvazku – Jarmila Dvořáková (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
Vytvoření pracovních skupin: rovné příležitosti, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost,
jazyková gramostnost, mateřské školy, kariérové poradenství, digitální kompetence, EVVO a
regionální identita

Seznam investičních záměrů (součást strategického rámce)
• Aktualizace 1x za 6 měsíců – aktuálně 8.4.2019 spuštěna
• Důležitost v případě žádosti o EU peníze (nejen o ty) – ! neuvedený záměr v
seznamu nemůže být podpořen !
• Dotační tituly – IROP, CLLD (výzvy MAS)
• Záměr potvrzuje zřizovatel
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Další činnost MAS 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školkohry 2018
Pořízení nových herních prvků
Zhotovení rollupů na téma muzea MAS Zálabí
Publikace o území MAS Zálabí
Advent v Týnci nad Labem
Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům 2018
Zapůjčování mobiliáře
Zřízení facebooku MAS – propagace akcí členů MAS
Více viz výroční zpráva 2018
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Školkohry 2018 – děti v pohybu
•

•
•
•

•

•

Dne 26. 5 proběhlo již šesté kolo projektu s
názvem„Školkohry – děti v pohybu“,
Akce se konala na hřišti v Jestřabí Lhotě
dorazilo na 150 malých sportovců s rodiči i
sourozenci
zapojené mateřské školy: Hlavečník, Jestřabí
Lhota, Krakovany, Ohaře, Opolany, Ovčáry,
Sány, Starý Kolín, Týnec nad Labem, Velký
Osek, Veltruby, Žehuň, Žiželice.
Akci podpořili Zdeněk Šafránek, kapitán sledge
hokejové reprezentace ČR a moderátorka rádia
Evropa 2 a televizních pořadů Lucie Šilhánová,
byly připraveny pozvánky, diplomy, medaile,
vlajky, 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
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Pořízení nových herních prvků
pro region MAS Zálabí
MAS Zálabí, z.s. v r. 2018 rozšířila svůj mobiliář o nové herní prvky sportovního charakteru,
mohou sloužit všem MŠ a ZŠ, obcím, zájmovým organizacím. Prvky byly pořízeny díky dotaci
ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof. Celkové náklady
52 965 Kč, dotace z Fondu hejtmana 50 000 Kč. Zbytek nákladů uhradila MAS Zálabí.
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
− 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
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Plán dalších činností MAS 2019
•
•
•
•
•

Školkohry 2019
Neformální setkání se členy MAS – podzim 2019
Dotace KS MAS
Advent v Týnci nad Labem 2019
Mobiliář MAS

Školkohry 2019
•

Školkohry 2019 – akce bude pořádána 25. 5. 2019 v Jestřabí Lhotě

•

Dne 29. 4. 2019 proběhne přípravné setkání s vedením všech zapojených
MŠ.

•

Na zajištění realizace akce byla podána žádost o dotaci z Fondu hejtmana

Středočeského kraje
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Různé
• Logo MAS
• Destinace Kutnohorsko a Kolínsko

• Dotazy, připomínky, diskuze,…
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Usnesení a zakončení

Děkujeme za pozornost a Vaši účast!

www.maszalabi.eu

