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Základní údaje 
 
MAS Boleslavsko je organizační složkou MAS Boleslavsko, z.ú. 
 
MAS Boleslavsko, z.ú.  
Sídlo: 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou 
IČ:  03677192 

zapsaný do rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. U 140  
 
MAS Boleslavsko je partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem, vykonávající 
partnerství na smluvním základě. Je nástrojem pro implementaci komunitně vedeného 
místního rozvoje SCLLD. 
 
MAS Boleslavsko vznikla na základě rozhodnutí a schválení Správní radou MAS 
Boleslavsko, z.ú. dne 23.4.2015 ve znění schváleném dne 5.10.2015, a to po projednání 
Valnou hromadou MAS Boleslavsko. 
 
 

Hlavní činnost MAS Boleslavsko 
 

1. MAS Boleslavsko je společenství sdružující organizačně samostatné fyzické  
a právnické osoby za účelem komunitně vedeného místního rozvoje – metody 
LEADER ve prospěch venkova v regionu Boleslavska – na vymezeném území 
okresu Mladá Boleslav (dále jen region). 

 

2. MAS Boleslavsko je pracovní a iniciativní skupina vytvořená za účelem dosažení 
těchto společných cílů:  

• Vypracování a uvedení v život společné strategie MAS. 

• Připravení podmínek pro účast MAS v programech LEADER+ a LEADER ČR, 
v programech Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova /EAFRD/  
a v dalších operačních programech ČR a dotačních a grantových řízeních. 

• Péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu a vytváření podmínek pro  
co nejširší spolupráci při jeho obnově. 

• Propagace obnovy venkova. 

• Účast na evropské spolupráci při obnově venkova. 
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Orgány MAS  

 

Valná hromada - nejvyšší orgán, složena ze všech partnerů MAS  

 

Programový výbor (zástupce): 

• Město Dobrovice, Mgr. Tomáš Sedláček – předseda výboru 
• Miroslav Vaněk 
• Obec Dolní Stakory, Jaroslav Kopal 
• Obec Nepřevázka, Pavlína Smutná 
• MŠ Tymiška o.p.s., Veronika Tymichová 
• Furiant Malá Bělá, Ing. Tereza Žďánská 
• Spokojený svět z.s., Ing. Marie Štěpánová 

 

Výběrová komise (zástupce): 

• Obec Bradlec, Marie Horáková – předsedkyně komise 
• Městys Březno, Barbora Adamcová 
• Dobrovická muzea, o.p.s., Mgr. Josef Nešněra 
• Ochotnický spolek Dobrovít, Olga Dočekalová 
• Město Kosmonosy, Mgr. Petr Boubín 
• Petr Rajtr st. 
• Mgr. Karel Horčička 
• Ing. Přemysl Studničný 

 

Monitorovací výbor (zástupce): 

• Město Bakov nad Jizerou, Radim Šimáně – předseda výboru 
• Obec Dlouhá Lhota, Václav Pulda 
• SDH Vinařice, Jan Pastorek 
• Obec Sukorady, Jana Pečová 
• Obec Vinařice, Jiří Kohout 
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Partneři MAS Boleslavsko 

Partnerem MAS se může stát fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo místem 
podnikání či činnosti v regionu Mladoboleslavska vymezeného v rámci správního 
území obcí, které zařadily svá správní území do územní působnosti MAS Boleslavsko 
(dále jen region), a to: každý občan České republiky s bydlištěm nebo místem 
podnikání či činnosti v regionu, který je starší 18-ti let, je občansky bezúhonný a plně 
způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené tímto statutem, jakákoliv 
právnická osoba se sídlem či místem podnikání či činnosti v regionu, vyjma právnické 
osoby, která je v likvidaci, vůči níž je vedeno insolvenční řízení či na jejíž majetek byl 
prohlášen konkurz. 

MAS má celkem 30 partnerů, jejich počet zůstává od roku 2016 stejný. 

Zájmové skupiny: 

• Obce – vzhled, výstavba, bydlení, infrastruktura, řízení obce, bezpečnost obyvatel, 
veřejná zeleň, školství 

• Podnikatelé – podnikání, zaměstnanost, služby 
• Volnočasové aktivity – kultura, sport, společenský život 

Partner:      Zájmová skupina: 
Město Bakov nad Jizerou Obce 
Obec Bradlec Obce 
Městys Březno Obce 
Obec Dlouhá Lhota Obce 
Město Dobrovice Obce 
Obec Dolní Stakory Obce 
Město Kosmonosy Obce 
Obec Nepřevázka Obce 
Obec Obrubce Obce 
Obec Obruby Obce 
Obec Řepov Obce 
Obec Sukorady  Obce 
Obec Vinařice Obce 
Základní škola a mateřská škola Dobrovice Obce 
Dobrovická muzea, o.p.s. Volnočasové aktivity 
Ochotnický spolek Dobrovít Volnočasové aktivity  
Mgr. Horčička Karel Volnočasové aktivity 
MŠ Tymiška o.p.s. Volnočasové aktivity 
SDH Vinařice Volnočasové aktivity 
Furiant Malá Bělá Volnočasové aktivity 
Spokojený svět z.s. Volnočasové aktivity 
Vlast. Dobro. obec Baráčníků Kosmonosy Volnočasové aktivity 
ZO ČSOP Klenice Volnočasové aktivity 
Rajtr Petr st. Podnikatelé 
Rajtr Petr ml. Podnikatelé 
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Území MAS Boleslavsko 

 

 

Ing. Studničný Přemysl Podnikatelé 
Kořínek Michal Podnikatelé 
Vaněk Miroslav Podnikatelé 
Ing. Ottomanský Bohuslav Podnikatelé 
Compag Mladá Boleslav s.r.o. Podnikatelé 
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Informace o Standardizaci MAS Boleslavsko pro Programové období 
2021 – 2027 
 
 

MAS Boleslavsko podalo v souvislosti s přípravou nového Programového období 2021 – 
2027 po revizi všech relevantních dokumentů žádost o Standardizaci. Tato žádost byla 
dne 30.11.2020 schválena.  
 
 

Činnost orgánů MAS Boleslavsko 
 
 

Valná hromada 
 
 
Valná hromada – hlasování per rollam vyhlášené 22.03.2021, ukončené 29.03.2021 ve 
24:00 hod.: 

- vzala na vědomí informace o hospodaření MAS Boleslavsko a rozpočtu 
organizační složky MAS Boleslavsko na rok 2021, 

 
- schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2020, 
 
- schválila Interní postupy PRV, verze březen 2021, 
 
- vzala na vědomí informace o aktuální připravenosti projektových 

záměrů a schvaluje rozdělení zbývající alokace v Programovém rámci IROP tak, 
že v Opatření O5 - Kvalitní vzdělání pro všechny bude částka 1.520 tis. Kč a v 
Opatření O1 – Bezpečnost v dopravě bude částka 3.465 tis. Kč. 

 
Valná hromada – hlasování 17. 6. 2021 v 16:00 hod.: 
 

- vzala na vědomí informace o změně v partnerské základně MAS 
Boleslavsko, 
 

- vzala na vědomí informace o hospodaření MAS Boleslavsko, 
 

- vzala na vědomí informace o realizaci SCLLD, 
 

- souhlasila s navýšením alokace Programu rozvoje venkova pro přechodné 
období, 
 

- vzala na vědomí informace o aktuální připravenosti projektových záměrů 
a schvaluje přesun celé zbývající alokace v Programovém rámci IROP do 
Opatření O1 – Bezpečnost v dopravě, 
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- schválila Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro programové období 2021-2027.    

 

Programový výbor 

 

Programový výbor, hlasování per rollam vyhlášené 8. 4. 2021, ukončeno 14. 4. 2021  
ve 12:00 hod.: 

- schválil text Výzvy MAS Boleslavsko č.  5 k předkládání Žádostí o 
podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 
2014 – 2020, 

- schválil rozpočet organizační složky MAS Boleslavsko pro rok 2021. 

 

Programový výbor dne 25. 5. 2021: 

- schválil program jednání, 
- schválil jako zapisovatele Miluši Tomanovu, ověřovatelem zvolil Tomáše 

Sedláčka, 
- souhlasil s přijetím nového partnera MAS Boleslavsko, společnosti 

Compag Mladá Boleslav s.r.o. a pověřil ředitelku MAS Boleslavsko 
uzavřením partnerské smlouvy, 

- vzala na vědomí ukončení členství Sokol Kosmonosy k datu 25.5.2021, 
- vzala na vědomí informace o přípravě SCLLD a postupu projednání, 
- schválila program Valné hromady konané 17. 6. 2021, s možností doplnit 

další body podle potřeby, 
- schválila další termín jednání Programového výboru na 8. 7. 2021 od 9:00 

hod. v kanceláři MAS. 

 

Programový výbor dne 10. 6. 2021: 

- schválil program jednání, 
- schválil jako zapisovatele Miluši Tomanovu, ověřovatelem zvolil Tomáše 

Sedláčka, 
- vzala na vědomí informace o připravované výzvě IROP, 
- vzala na vědomí přípravu Valné hromady MAS Boleslavsko. 
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Programový výbor dne 8. 7. 2021: 

- schválil program jednání, 
- vybral ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova: 

 
ve Fichi č. 2 tento projekt:  
- reg. č. 2020-215-005-002-030, Zvýšení kvality služeb v cukrárně 
 
a schválil jej k financování, 
 

- rozhodl o sloučení zůstatkových alokací Fiche 1 ve výši 300 000 Kč a Fiche 
2 ve výši 607 750 Kč do jedné částky ve výši 907 750 Kč. Dále rozhodl o použití 
sloučené alokace na uspokojení hraničních projektů Fiche 5. Programový výbor 
po projednání vybral ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje 
venkova ve Fichi č. 5 tyto projekty:  

- reg. č. 2021-215-005-005-036 Rozvoj a rozšíření činnosti volnočasového 
centra Klíček, vybavení nových prostor 

- reg. č. 2021-215-005-005-038, Světlo pro naše divadlo 

- reg. č. 2021-215-005-005-040, Technické vybavení pro činnost MS 
Kosmonosy  

- reg. č. 2021-215-005-005-033, Vybavení JSDH Obruby 

- reg. č. 2021-215-005-005-032, Oprava pomníku Obruby 

- reg. č. 2021-215-005-005-031, Pořízení hasičského přívěsného vozíku pro 
potřeby JSDH Dolní Stakory 

- reg. č. 2021-215-005-005-034, „Mobilní klubovna pro spolkovou činnost 
Kosmonosy“ 

- reg. č. 2021-215-005-005-035, Zastínění pískovišť v zahradě MŠ 
Kosmonosy 

 a schválil je k financování. 

- schválil převedení nedočerpané alokace v Programu rozvoje venkova ve 
výši 1 246 236,40 Kč do další výzvy, 

- schválil připravenou 8. výzvu IROP s názvem MAS Boleslavsko – IROP – 
Bezpečnost v dopravě III včetně hodnotících kritérií a stanovil, že schválení 
vyhlášení této výzvy po jejím odsouhlasení ŘO IROP proběhne formou per 
rollam. 
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Programový výbor, hlasování per rollam vyhlášené 9. 9. 2021, ukončeno 14. 9. 2021  
ve 16:00 hod.: 

- schválil předloženou 8. výzvu MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v 
dopravě III. 

 

Programový výbor, hlasování per rollam vyhlášené 26. 10. 2021, ukončeno 1. 11. 2021  
ve 12:00 hod.: 

- schválil Kontrolní listy k 8. výzvě MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost 
v dopravě III. 
 

Programový výbor dne 26. 11. 2020: 

- schvaluje program jednání, 
- vybral v 8. výzvě MAS Boleslavsko-IROP-Bezpečnost v dopravě III tento 

projekt:  
název projektu: Město Bakov nad Jizerou, Malá Bělá - chodník podél 
silnice na Bítouchov,  
registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016924, žadatel: Město 
Bakov nad Jizerou 
 
a schválil jej k podpoře. 
 
 

- vybral ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova: 
ve Fichi č. 2 tento projekt:  
- reg. č. 2020-215-005-002-030, Zvýšení kvality služeb v cukrárně 
 
a schválil jej k financování, 
 

- rozhodl o sloučení zůstatkových alokací Fiche 1 ve výši 300 000 Kč a Fiche 
2 ve výši 607 750 Kč do jedné částky ve výši 907 750 Kč. Dále rozhodl o 
navýšení alokace Fiche 5 a použití alokace na uspokojení hraničních 
projektů Fiche 5, 
 
- vybral ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova  
ve Fichi č. 5 tyto projekty:  
- reg. č. 2021-215-005-005-036 Rozvoj a rozšíření činnosti volnočasového 
centra Klíček, vybavení nových prostor 
- reg. č. 2021-215-005-005-038, Světlo pro naše divadlo 
- reg. č. 2021-215-005-005-040, Technické vybavení pro činnost MS 
Kosmonosy  
- reg. č. 2021-215-005-005-033, Vybavení JSDH Obruby 
- reg. č. 2021-215-005-005-032, Oprava pomníku Obruby 
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- reg. č. 2021-215-005-005-031, Pořízení hasičského přívěsného vozíku pro 
potřeby JSDH Dolní Stakory 
- reg. č. 2021-215-005-005-034, „Mobilní klubovna pro spolkovou činnost 
Kosmonosy“ 
- reg. č. 2021-215-005-005-035, Zastínění pískovišť v zahradě MŠ Kosmonosy 
 
 a schválil je k financování, 
 
- schválil převedení nedočerpané alokace v Programu rozvoje venkova ve 
výši 1 246 236,40 Kč do další výzvy, 
 
- schválil harmonogram výzev v Programu rozvoje venkova na rok 2022 s 
těmito parametry: 
 
Celková alokace výzvy: 4 360 076 Kč 
Alokace Fiche 1: 300 000 Kč 
Alokace Fiche 2: 500 000 Kč 
Alokace Fiche 3:0 Kč 
Alokace Fiche 5: 3 560 076 Kč. 
 
 

Programový výbor, hlasování per rollam vyhlášené 27. 12. 2021, ukončeno 31. 12. 2021  
ve 12:00 hod.: 

- schválil uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem 
pro realizaci SCLLD, a to s Mgr. Janou Blechovou, pracovní vztah se 
uzavírá na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022, úvazek 0,4. 

 

Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor konaný formou per-rollam ve dnech 13. – 20. 12. 2021: 

- prověřil vybrané projekty v rámci jednotlivých výzev z hlediska opatření 
proti střetu zájmů a konstatoval, že všechny kontrolované projekty byly 
shledány bez střetu zájmů. 

 

Výběrová komise  
  
Výběrová komise dne 24. 6. 2021: 
 

- schválila program jednání a ověřovatelem zápisu stanovila Petra Rajtra, 
- schválila věcné hodnocení a uděluje: 
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- projektu reg. č. 2021-215-005-002-030 s názvem Zvýšení kvality služeb v 
cukrárně, žadatele Jany Nastoupilové., CZV 205 000 Kč, počet bodů 40, 
Výběrová komise doporučila projekt k výběru, 
 

- projektu reg. č. 2021-215-005-005-035 s názvem Zastínění pískovišť v 
zahradě MŠ Kosmonosy, žadatele Město Kosmonosy, CZV 121 000 Kč, 
počet bodů 25, Výběrová komise doporučila projekt k výběru, 

 
- projektu reg. č. 2021-215-005-005-034 s názvem „Mobilní klubovna pro 

spolkovou činnost Kosmonosy“, žadatele Město Kosmonosy, CZV 1 000 
000 Kč, počet bodů 25, Výběrová komise doporučila projekt k výběru, 
 

- projektu reg. č. 2021-215-005-005-038 s názvem Světlo pro naše divadlo, 
žadatele Ochotnický spolek Dobrovít, CZV 246 840 Kč, počet bodů 35, 
Výběrová komise doporučila projekt k výběru, 
 

- projektu reg. č. 2021-215-005-005-040 s názvem Technické vybavení pro 
činnost MS Kosmonosy, žadatele Muzejní spolek Kosmonosy, CZV 60 814 
Kč, počet bodů 35, Výběrová komise doporučila projekt k výběru, 
 

- projektu reg. č. 2021-215-005-005-036 s názvem Rozvoj a rozšíření 
činnosti volnočasového centra Klíček, vybavení nových prostor, žadatele 
KAM Dobrovice z.s., CZV 58 165 Kč, počet bodů 40, Výběrová komise 
doporučila projekt k výběru, 
 

- projektu reg. č. 2021-215-005-005-031 s názvem Pořízení hasičského 
přívěsného vozíku pro potřeby JSDH Dolní Stakory, žadatele Obec Dolní 
Stakory, CZV 169 400 Kč, počet bodů 30, Výběrová komise doporučila 
projekt k výběru, 
 

- projektu reg. č. 2021-215-005-005-032 s názvem Oprava pomníku Obruby, 
žadatele Obec Obruby, CZV 242 000 Kč, počet bodů 30, Výběrová komise 
doporučila projekt k výběru, 
 

- projektu reg. č. 2021-215-005-005-033 s názvem Vybavení JSDH Obruby, 
žadatele Obec Obruby, CZV 99 583 Kč, počet bodů 30, Výběrová komise 
doporučila projekt k výběru. 
 
 
 

- ukončila věcné hodnocení a schválila níže uvedené pořadí projektů v 
rámci věcného hodnocení žádostí podaných ve Výzvě č. 5 MAS 
Boleslavsko v Programu rozvoje venkova: 
 
Ve Fichi 2 - Podpora podnikání na venkově: 
pořadí: projekt č. 2021-215-005-002-030 s názvem Zvýšení kvality služeb v 
cukrárně, počet 40 bodů.  
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Ve Fichi č. 5 – Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově: 
pořadí: projekt č. 2021-215-005-005-036 s názvem Rozvoj a rozšíření 
činnosti volnočasového centra Klíček, vybavení nových prostor, počet 40 
bodů, 
 
pořadí: projekt č. 2021-215-005-005-038 s názvem Světlo pro naše divadlo, 
počet 35 bodů, 
 
pořadí: projekt č. 2021-215-005-005-040 s názvem Technické vybavení pro 
činnost MS Kosmonosy, počet 35 bodů, 
 
pořadí: projekt č. 2021-215-005-005-033 s názvem Vybavení JSDH Obruby, 
počet 30 bodů, 
 
pořadí: projekt č. 2021-215-005-005-032 s názvem Oprava pomníku 
Obruby počet 30 bodů, 
 
pořadí: projekt č. 2021-215-005-005-031 s názvem Pořízení hasičského 
přívěsného vozíku pro potřeby JSDH Dolní Stakory, počet 30 bodů, 
 
pořadí: projekt č. 2021-215-005-005-034 s názvem „Mobilní klubovna pro 
spolkovou činnost Kosmonosy“, počet 25 bodů, 
 
pořadí: projekt č. 2021-215-005-005-035 s názvem Zastínění pískovišť v 
zahradě MŠ Kosmonosy, počet 25 bodů. 
 
 

 
Výběrová komise dne 18. 11. 2021: 
 

- schválila program jednání a jako zapisovatele určuje Miluši Tomanovou, 
ověřovatelem zápisu stanovuje Ing. Přemysla Studničného, 

- schválila věcné hodnocení a udělila: 
 

• projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016924 s názvem Město 
Bakov nad Jizerou, Malá Bělá - chodník podél silnice na 
Bítouchov, žadatel: Město Bakov nad Jizerou, počet 65 bodů.  
Výběrová komise doporučila projekt k výběru. 

- schválila toto pořadí projektů v rámci věcného hodnocení žádostí 
podaných 8. výzvě MAS Boleslavsko-IROP-Bezpečnost v dopravě III: 
1. pořadí: projekt Město Bakov nad Jizerou, Malá Bělá - chodník podél 
silnice na Bítouchov, žadatel Město Bakov nad Jizerou, 65 bodů. 
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

Změny Strategie CLLD 
 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 vstoupil 
Program rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“) do dvouletého 
přechodného období. 
 
Vzhledem k tomu, že je pro PRV stanovena povinnost přidělení 5 % z rozpočtu 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro iniciativu LEADER, musel být 
pro přechodné období navýšen i rozpočet opatření M19 – Podpora místního rozvoje na 
základě iniciativy LEADER (dále jen „opatření 19“). Ministerstvo zemědělství alokaci 
předběžně rozdělilo mezi všechny místní akční skupiny (dále jen „MAS“). 
 
Alokace stanovená pro přechodné období musí být využita na realizaci schválených 
strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 
(dále jen „SCLLD“) a musí být zajištěna implementace této SCLLD na celém území její 
působnosti. 
 
Konkrétní výše alokace, která byla stanovena pro naši MAS je 2 315 800,- Kč. 
 
Výše byla stanovena podle stejného klíče jako při rozdělování alokace na začátku 
programového období, tedy dle rozlohy a počtu obyvatel území MAS v poměru 3:1, 
tzn., že 75 % celkové alokace bude rozděleno mezi jednotlivé MAS dle rozlohy a 25 % 
dle počtu obyvatel. Uvedené hodnoty jsou stanoveny dle schválených změn strategií 
podaných k 30. 4. 2021, což byl nejzazší termín pro úpravu území působnosti 
schválených SCLLD. 
 
O navýšení alokace naše MAS požádala dne 17. 6. 2021. Dne 15. 9. 2021 obdržela 
Dodatek č. 2 k akceptačnímu dopisu o schválení Programového rámce Programu 
rozvoje venkova strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko na 
období 2014 až 2020, kterým jí byla alokace navýšena o stanovených 2 315 800,- Kč na 
celkovou výši 10 071 100 Kč. 
 
 
 

Vyhlášení výzev z operačních programů OPZ, IROP a PRV 

Operační program Zaměstnanost 

V minulém roce byla z OP Zaměstnanost vyčerpána celá alokace a doposud nebyla 
vyhlášena další výzva. Na programové období 2014 – 2020 měla MAS Boleslavsko 
stanovenou alokaci z OP Z na 8,385 mil. Kč a podpořila tak 9 projektů celkem za 8 mil. 
Kč. 
 
Seznam vyhlášených výzev za programové období 2014 – 2020:  
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01. Zaměstnanost I.    1 257 000 Kč 
02. Prorodinná opatření I.   2 516 000 Kč 
03. Dostupné a kvalitní sociální služby I. 2 096 000 Kč 
04. Podpora sociálního podnikání I.  2 516 000 Kč 
05. Dostupné a kvalitní sociální služby II. 2 096 000 Kč 
06. Zaměstnanost II.    1 257 000 Kč 
07. Prorodinná opatření II.   1 214 000 Kč 
08. Prorodinná opatření III.   3 301 707, 50 Kč 
 
Podpořené projekty v OP Zaměstnanost 
 
Spokojený svět - příměstské tábory 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009320 
žadatel: Spokojený svět z. s. 
CZV projektu: 631 375 Kč 
 
RC Bakovánek - příměstské tábory 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009326 
žadatel: Rodinné centrum Bakovánek, z. s.  
CZV projektu: 670 625 Kč 
 
Program podpory lokální zaměstnanosti na území MAS 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010209 
žadatel: VOLONTÉ CZECH, o.p.s. 
CZV projektu: 1 229 862,50 Kč 
 
Komunitní centrum Bakov nad Jizerou 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010215 
žadatel: Komunitní centrum Spokojený svět, z. ú.  
CZV projektu: 1 997 000 Kč 
 
Equilibro - příměstské tábory 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011108 
žadatel: Equilibro, z.s. 
CZV projektu: 533 125 Kč 
 
O prázdninách se nenudíme! 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015856 
žadatel: Veselá věda z. ú. 
CZV projektu: 990 000 Kč 
 
Příměstský tábor v muzeu 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015936 
žadatel: Dobrovická muzea, o.p.s. 
CZV projektu: 615 242,50 Kč 
 
Příměstské tábory s Tymiškou 
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CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015954 
žadatel: Soukromá mateřská škola TYMIŠKA, o.p.s. 
CZV projektu: 573 110 Kč 
 
Příměstské tábory Bakov nad Jizerou 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015959 
žadatel: Spokojený svět z.s. 
CZV projektu: 714 950 Kč  
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Operační program IROP 

V roce 2021  byla v operačním programu IROP vyhlášena jedna výzva v Opatření O1 - 
Bezpečnost v dopravě. Alokace výzvy činila 5 293 346,33 Kč.  

Do výzvy byl zaregistrován 1 projekt s celkovými způsobilými výdaji rovnajícími se 
alokaci výzvy. Tímto byly veškeré finanční prostředky alokované pro naši MAS 
v operačním programu IROP pro programové období 2014 – 2020 vyčerpány.  

Od začátku programového období 2014 - 2020  bylo  prostřednictvím naší MAS 
podpořeno 13 projektů za 24 966 017 Kč. Jeden projekt je v současné době v procesu 
realizace, ostatní projekty jsou již zrealizovány a dotace ze strany řídícího orgánu byla 
vyplacena.  

Finanční podpora v IROP dle jednotlivých opatření byla rozdělena takto: 

Opatření Celkové způsobilé výdaje (Kč) 

O1 - Bezpečnost v dopravě 13 633 968 

O2 - Připravenost jednotek požární ochrany 2 043 057 

O3 - Dostupné a kvalitní sociální služby 1 050 115 

O4 – Podpora sociálního podnikání 0 

O5 - Kvalitní vzdělávání pro všechny  8  238 877 
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Program rozvoje venkova 

V roce 2021 byla v Programu rozvoje venkova vyhlášena jedna výzva, v pořadí pátá, 
s alokací 2 461 728,- Kč  a zahrnovala   Fiche 1, 2 a 5 definované ve Strategii CLLD MAS 
Boleslavsko. Do výzvy bylo přihlášeno 9 projektů, 1 žadatel později od realizace 
projektu ustoupil,  2 projekty již dotaci obdržely, 6 projektů je v současné době ve fázi 
realizace.  

Vyhlášené výzvy: 
 

Datum 
vyhlášení 

výzvy 
Číslo / Název Fiche 

Datum 
ukončení 

příjmu žádostí o 
podporu 

Finanční alokace 
(Kč) 

22. 04. 2021 
F1 - Rozvoj a modernizace 

zemědělských podniků 
24. 05. 2021 300 000,-  

22. 04. 2021 
F2 - Podpora podnikání na 

venkově 
24. 05. 2021 700 000,- 

22. 04. 2021 
F5 - Podpora kvalitního a 

spokojeného života na venkově 
24. 05. 2021 1 461 728,- 

Od začátku programového období 2014 – 2020 do konce roku 2021 bylo z Programu 
rozvoje venkova prostřednictvím naší MAS podpořeno 21 projektů za 8 656 871,00 Kč.  

Finanční podpora v PRV dle jednotlivých Fichí (opatření) byla rozdělena takto: 

Opatření Celkové způsobilé výdaje (Kč) 

F1 - Rozvoj a modernizace zemědělských podniků 160 000 

F2 - Podpora podnikání na venkově 3 719 130 

F3 - Využití společenského potenciálu lesů 50 000 

F5 - Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově 4 726 941 

V roce 2022 byla vyhlášena jedna výzva na celou zbývající alokaci stanovenou pro 
obdobní 2014 – 2020, buly do ní zahrnuty Fiche 1, 2 a 5 specifikované ve Strategii MAS 
Boleslavsko. 

Aktuální harmonogramy výzev z operačních programů Zaměstnanost, Integrovaný 
regionální operační program a Program rozvoje venkova jsou zveřejněny na 
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/harmonogram-
vyzev. 
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Hospodaření MAS Boleslavsko 

MAS Boleslavsko jako organizační jednotka ústavu hospodařila s finančními 
prostředky získanými na základě dotací a darů v souladu s podmínkami poskytovatelů 
dotací, jedná se zejména o provozní a animační činnosti MAS. 

V souladu se statutem MAS Boleslavsko bylo účetnictví organizační složky MAS 
Boleslavsko i dalších projektů ústavu vedeno odděleně s využitím účelových znaků pro 
rozlišení jednotlivých projektů. Dne 19. 8. 2021 byla vydána zpráva nezávislého auditora 
pro období roku 2020. 

 

Ostatní činnosti MAS Boleslavsko 

MAS Boleslavsko se pravidelně účastnila krajských a národních setkání MAS.  

MAS Boleslavsko ukončila svoji účast v projektu s názvem Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání (MAP) v rámci ORP Mladá Boleslav. Výstupy jsou zveřejněny  
na www.vzdelavanimb.cz. Navazujícího projektu se MAS Boleslavsko aktivně 
neúčastní, výjimkou je účast v Řídícím výboru. 

V srpnu 2019 byl ukončen projekt „Sociální služby v ORP Mladá Boleslav“. Proběhla 
řada schůzek s představiteli samospráv i s poskytovateli sociálních služeb, byly 
realizovány Dny sociálních služeb, workshopy, byl vytvořen webový portál sociálních 
služeb. Vznikla tištěná i elektronická verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
v ORP Mladá Boleslav a hlavním výstupem projektu je dokument Sociální služby 
v ORP Mladá Boleslav – Analýza a hodnocení současného stavu. Veškeré informace  
o tomto projektu a jeho výstupy jsou zveřejněny na https://www.mas-
boleslavsko.cz/socialni-sluzby-v-orp-mb. 

MAS Boleslavsko se dále aktivně účastní jako člen řídícího výboru Integrovaného plánu 
rozvoje území (IPRÚ) Mladá Boleslav. V daném projektu zastupuje a hájí zájmy svých 
členů zejména z řad obcí a měst. 

 

 

V Bakově nad Jizerou dne 30. 11. 2022 

            
        Mgr. Jana Blechová 

http://www.vzdelavanimb.cz/
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