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Základní údaje 
 
 
MAS Boleslavsko je organizační složkou MAS Boleslavsko z.ú. 
 
MAS Boleslavsko z.ú.  
Sídlo: Slunečná 1116, 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 
místného rozboje 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): 

 Vaněk Miroslav, Miroslav Vaněk – předseda výboru 
 Město Dobrovice, Mgr. Tomáš Sedláček 
 Obec Dolní Stakory, Jaroslav Kopal 
 Obec Nepřevázka, Ing. Jiří Kolín 
 MŠ Tymiška o.p.s., Veronika Tymichová 
 Furiant Malá Bělá, Tereza Korelová 
 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., Ing. Hana Hlaváčová 
 DOBROVÍT ochotnický divadelní soubor města Dobrovice, Olga Dočekalová 
 Rajtr Petr st., Petr Rajtr 

 

Monitorovací výbor (zástupce): 

 Město Bakov nad Jizerou, Radim Šimáně – předseda výboru 
 Obec Dlouhá Lhota, Václav Pulda 
 Obec Obruby, Miroslav Dufek 
 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. 

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 
Obec Nepřevázka Obce 
Obec Obrubce Obce 
Obec Obruby Obce 
Obec Sukorady  Obce 
Obec Vinařice Obce 
Základní škola a mateřská škola Dobrovice Obce 
Dobrovická muzea, o.p.s. Volnočasové aktivity 
DOBROVÍT ochotnický divadelní soubor města 
Dobrovice 

Volnočasové aktivity  

MŠ Tymiška o.p.s. Volnočasové aktivity 
SDH Vinařice Volnočasové aktivity 
Tělovýchovná jednota Sokol Kosmonosy Volnočasové aktivity 
Furiant Malá Bělá Volnočasové aktivity 
Spokojený svět z.s. Volnočasové aktivity 
Rajtr Petr st. Podnikatelé 
Rajtr Petr ml. Podnikatelé 
Studničný Přemysl Podnikatelé 
Kořínek Michal Podnikatelé 
Vaněk Miroslav Podnikatelé 
Mgr. Horčička Karel 

V. Baráčnická župa V. Budovce z Budova 
 

Volnočasové aktivity 
Volnočasové aktivity 
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Území MAS Boleslavsko 
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Činnost orgánů MAS Boleslavsko 
 

Valná hromada 
 
Valná hromada dne 7.5.2015: 
 

- rozhodla, že Mgr. Karel Horčička splnil podmínku místní působnosti 
v území působnosti MAS Boleslavsko, 

- schválila Jednací řád valné hromady MAS Boleslavsko, 
- vytvořila a schválila zájmové skupiny,  
- zvolila členy orgánů MAS Boleslavsko. 

Valná hromada dne 5.11.2015: 

- vzala na vědomí informace o činnosti MAS, nových partnerech a 
dotacích, 

- schválila změnu jednacího řádu valné hromady, 
- vzala na vědomí informace o zpracovávání SCLLD, dotazníkovém šetření 

a souhlasila s ustanovením tematických pracovních skupin, 
- vzala na vědomí informace o přípravě IPRÚ, deklarovala svůj zájem o 

partnerství a požádala město Mladá Boleslav o spolupráci ve věci 
přípravy a realizace IPRÚ. 

Programový výbor 

Programový výbor dne 1.7.2015: 

- vzal na vědomí informace o průběhu standardizace 
- vzal na vědomí žádosti o členství 
- vzal na vědomí informace o přípravě SCLLD a souhlasil s přípravou 

SCLLD dle navrženého postupu 
- vzal na vědomí informace o problematice MAP a souhlasí s aktivní účastí 

v MAP v ORP Mladá Boleslav 

Programový výbor dne 17.9.2015: 

- vzal na vědomí informace o MAP 
- projednal a doporučil Správní radě schválit rozpočet na rok 2015 
- schválil uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem 

pro realizaci SCLLD, Mgr. Janou Štěpánovou 
- souhlasil s časovým harmonogramem zpracování SCLLD 
- stanovil termín konání valné hromady MAS dne 26.11.2015 
- schválil uzavření partnerské smlouvy s obcí Husí Lhota a V. Baráčnická 

župa Václava Budovce z Budova 

Ostatní orgány nebyly v roce 2015 činné.  
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Standardizace 
 
Jednou z podmínek pro podporu MAS bylo získání Osvědčení o standardizaci. Bez 
tohoto dokumentu by MAS nemohla podávat žádosti o podporu z EU.  
 
V souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém 
období 2014-2020 prokázala MAS Boleslavsko schopnost vykonávat činnosti stanovené 
v Nařízení EU č. 1303/2013. MAS musela splnit pět tematických okruhů – územní 
působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS.  
 
Dne 21.5.2015 byla připravena žádost o standardizaci v souladu s Metodikou. MAS 
Boleslavsko splnila všechny podmínky standardizace a dne 21.12.2015 bylo vydáno 
Osvědčení o splnění standardů MAS. 
 

  
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

MAS Boleslavsko již od svého vzniku jednala a připravovala Strategii komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD). Jde o základní strategický dokument, který 
mapuje území MAS, jeho subjekty a specifické podmínky, ze kterých pak vyplývají 
potřeby rozvoje území. 

V rámci přípravy SCLLD bylo provedeno dvojí dotazníkové šetření, připravena 
analytická část, diskutovány potřeby jednotlivých zájmových skupin, ustanovené 
tematické skupiny projednávaly specifické potřeby území MAS, přípravou se 
několikráte zabýval programový výbor i valná hromada MAS. 

SCLLD bude dokončena počátkem roku 2016 tak, aby mohla být předložena řídícímu 
orgánu ke schválení v souladu podmínkami výzvy.  

 

Ostatní činnosti MAS Boleslavsko 

MAS Boleslavsko se účastnila krajských setkání MAS, vedla jednání s některými 
blízkými MAS o možné spolupráci, účastnila se jednání o přípravě Místního akčního 
plánu (MAP) v rámci OPR Mladá Boleslav a jednala o aktivní účasti při přípravě a 
realizaci IPRÚ Mladá Boleslav.  

 

V Bakově nad Jizerou dne 16.3.2016 
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