
Valná hromada MAS Zálabí

5. srpna 2021

Rekreační areál Marina, Týnec nad Labem

www.maszalabi.eu



Program valné hromady 2021

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 2020

9) Schválení roční závěrky 2020 valnou hromadou

10) Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2020 valnou hromadou

11) Realizace Strategie CLLD pro území MAS Zálabí na období 2014-2020

12) Příprava Strategie CLLD pro území MAS Zálabí na období 2021-2027

13) Místní akční plán vzdělávání II na Kolínsku

14) Další akce a činnosti MAS

15) Různé

16) Usnesení a zakončení
www.maszalabi.eu



Členská základna – přijetí nových 

členů

Přihlášky do MAS Zálabí:

❑ František Hruška, soukromý zemědělec, IČ: 01342525, 
neveřejný sektor, zařazení do ZS: region podnikavý

❑ Jaroslav Novák, soukromý zemědělec, IČ: 01608835, 
neveřejný sektor, zařazení do ZS: region podnikavý

❑ Statek Starý Kolín, IČ: 26214431, neveřejný sektor, 
zařazení do ZS: region atraktivní
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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 Josef Tuláček SDH Ovčáry

neveřejný Zdeněk Neruda AGRO Krakovany, s.r.o.

veřejný Jitka Vokolková obec Tři Dvory 

veřejný Ing. Miloslav Vokál obec Polní Chrčice



Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje 2014-2020

• Realizace SCLLD prostřednictvím výzev IROP, OPZ a PRV

• Celková alokace = 42 335 117 Kč:

➢IROP 21 833 117 Kč

➢PRV 13 182 000 Kč

➢OPZ 7 320 000 Kč

• Aktivity v rámci realizace SCLLD:

- Příprava výzev, hodnotících kritérií,

- semináře pro žadatele,

- konzultace projektových záměrů,

- hodnocení a výběr projektů,

- animace ZŠ/MŠ
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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

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

program (IROP)

Zrealizované projekty:

❑ 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: 3 237 974 Kč

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

❑ Název projektu: Venkovní učebna

❑ Žadatel: Město Týnec nad Labem

❑ Celkové způsobilé výdaje: 1 922 948 Kč

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

program (IROP)

Projekty v realizaci:

❑ Název projektu: Zvýšení kapacity MŠ Opolany

❑ Žadatel: Obec Opolany

❑ Celkové způsobilé výdaje: 4 000 000 Kč

Projekty ve fázi hodnocení:

❑ Název projektu: Komunitní centrum Loukonosy

❑ Žadatel: Obec Žiželice

❑ Celkové způsobilé výdaje: 2 428 833 Kč

❑ Název projektu: Centrum pro neformální vzdělávání "Konárka„

❑ Žadatel: Carpe Orbis, z. s.

❑ Celkové způsobilé výdaje: 4 087 756 Kč

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

(OPZ)

Zrealizované projekty:

❑ 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.

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

(OPZ)

Projekty v realizaci:

❑ 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.

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

❑ 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.maszalabi.eu



PRV - Výzvy MAS 2020- 2021 

Výzva č. 4 PRV

✓ Příjem projektů: 21. 2. – 23. 3. 2020

✓ Celková výše alokace pro 4. výzvu PRV byla 5 129 742,- Kč

✓ Počet přijatých projektů: 10

✓ Požadovaná dotace celkem: 3 912 705,-Kč

✓ Dotace k vyplacení dle podepsaných dohod: 3 673 305,-Kč

✓ Aktuální stav: 1x projekt nevybrán, 1x ukončena administrativa, 5x po podpisu                               
dohody, 3x vyplaceno
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PRV - Výzvy MAS 2020 - 2021 

Výzva č. 5 PRV

✓ Příjem projektů: 20.7. – 24.8. 2020

✓ Celková výše alokace pro 5. výzvu PRV byla 1 984 054,- Kč

✓ Počet přijatých projektů: 5

✓ Dotace k vyplacení dle podepsaných dohod: 240 000,-Kč

✓ Aktuální stav: 4x ukončena administrace, 1x po podpisu dohody
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PRV - Výzvy MAS 2020 - 2021 

Výzva č. 6 PRV

✓ Příjem projektů:  22.3. - 23.4.2021

✓ Celková výše alokace pro 6. výzvu PRV byla 2 248 515 ,- Kč

✓ Počet přijatých projektů: 9

✓ Aktuální stav: 2x projekty nevybrány, 7x administrativní kontrola SZIF

www.maszalabi.eu



PRV - 4. a 5. výzva
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Program rozvoje venkova

www.maszalabi.eu

Výzva č. 4



Program rozvoje venkova

www.maszalabi.eu

Výzva č. 5



Program rozvoje venkova

www.maszalabi.eu

Výzva č. 6



Animace škol a školských 

zařízení

• Podstata animace – kompletní metodická, technická podpora, včetně 
reportování a monitorování průběhu čerpání Evropských dotací

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

• Šablony II. – výzva č. 63 OP VVV – postupné ukončování do 31.8.2021

• 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)

• Čerpání ovlivněno COVID 19 – vratky 

• Šablony III. – výzva č. 80 OP VVV

• animace 18 subjektů z možných 19 – nově ZŠ Hlavečník

• Zažádáno a schváleno - 6,7 mil. Kč (do 30.6.2021) – nižší alokace na školu ze strany 
řídícího orgánu
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Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje 2021-2027

• Standardizace 2021-2027 – schválena 2/2021, změna v území pro
nové období (Veltruby)

• Strategie CLLD 2021-2027

• Koncepční část – předložení 8/2021

• Akční plány – podzim 2021

• Sběr podkladů k přípravě SCLLD

• Dotazníkové šetření 3 – 4/2021

• Individuální/skupinové rozhovory 3 – 5/2021

• Výstupy komunitního projednání a návrh nové Strategie CLLD
2021-2027 – zasláno před konáním VH

www.maszalabi.eu



MAPII na Kolínsku

Základní informace:

• Realizace od 1.1.2019- 30.4.2022 (prodlouženo 30.6.2022)

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

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

Cíl projektu:

• Vytvoření Strategie akčního plánu do roku 2023

• Zkvalitnění procesu vzdělávání prostřednictvím aktivit projektu

www.maszalabi.eu



MAPII na Kolínsku

Aktivity projektu:

a) Zrealizované
• Letní škola pro pedagogy 2020 – spolu s MAP Nymburk, Poděbrady, Mladá Boleslav

• Angličtina pro pedagogy s rodilým mluvčím

• Kufr plný knih ZŠ a MŠ – zvlášť

• Kurz první pomoci pro pedagogy

• Seminář – Školní parlamenty – CEDU

• Matematické semináře – spolupráce s Univerzitou Karlovou 

• Semináře zaměřené na děti s odlišným mateřským jazykem

• Mentoring na školách

• Podzimní soutěže pro žáky a děti (reakce na pandemii)

• Seminář zaměřený na volbu povolání

• Semináře v rámci čtenářské gramotnosti 

• Tvorba nových webových stránek

• Příprava portálu škol v ORP Kolín

www.maszalabi.eu



MAPII na Kolínsku

Aktivity projektu:
b) Připravované

- Letní škola pro pedagogy – 16.8.- 19.8. - 9 seminářů ve 4 dnech

- Konference ředitelů ORP Kolín – 5.-6. 11.2021

- Ostrý nájezd portálu škol

- Pokračování mikroprojektů (angličtina, MTÚ, MDÚ, UK, kufry knih)

Seznam investičních záměrů (součást strategického rámce)
• Aktualizace 1x za 6 měsíců – aktuálně 10.6.2021 - uzavřena

• neuvedený záměr v seznamu nemůže být podpořen ! – potvrzuje zřizovatel

• Dotační tituly – IROP, CLLD (výzvy MAS) – nyní nejsou

• Podzim – nová tabulka

www.maszalabi.eu



MAP III na Kolínsku ?

- Záměr podat žádost

- Stejný formát jako MAP II – Podlipansko (příjemce), Kolín 
(partner), MAS Zálabí (partner) - projednáno

- 3x menší rozpočet – udržovací projekt

- Překlenutí mezidobí náběhu nového programového 
období

- Klíčová správa investičních záměrů

- Podání žádosti – podzim 2021

- Realizace od 7/2022

- Vyjádření valné hromady??
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Další činnosti MAS 2020/2021

❑ Školkohry, Advent, neformální setkání členů MAS –
neuskutečněno z důvodu COVID

❑ Pořízení mobilního dětského dopravního hřiště

❑ Standardizace 2021-2027

❑ Příprava Strategie CLLD pro období 2021-2027

❑ Propagace akcí na území MAS (web, facebook)

❑ Zapůjčování mobiliáře a herních prvků

❑ Více viz výroční zpráva…
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Plán činností MAS 2021/2022

• Dotace KS MAS Stč. kraje – dotace 35 000 Kč, plus vlastní 
zdroje MAS, tj. celkem 40 750 Kč, podpora cestovního 
ruchu a rozvoje území MAS

• Zapůjčování mobiliáře a herních prvků 

• Příprava akčních plánů SCLLD 2021-2027

• Školkohry

• Neformální setkání členů MAS 

• Advent v Týnci nad Labem 2021

www.maszalabi.eu



Různé
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• Dotazy, připomínky, diskuze,…



Usnesení a zakončení

Děkujeme za pozornost a Vaši účast!
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