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1) Zahájení, schválení programu jednání, určení 
zapisovatele a ověřovatele zápisu:

ZAPISOVATELKA: Simona Tulachová

OVĚŘOVATELKA: Lenka Křížová
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2) Aktuální informace z MAS 
(přehled akcí a financování za rok 2020)

179 MAS v ČR
15 MAS v Královéhradeckém kraji



PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 
MAS KRÁLOVÉDVORSKO

ALOKACE: 56 mil. Kč                          70 mil. Kč   
IROP: 28 mil. Kč
OPZ: 29 mil. Kč
PRV:   13 mil. Kč

PODPOŘENO A V REALIZACI VÍCE JAK 70 projektů



ROK 2020
MAS KRÁLOVÉDVORSKO

- zasílání Rychlých informací z MAS
- Pravidelně se schází členové Výboru MAS (1x za 4-5 týdnů)
- Začátek roku – navýšení finančních prostředků PRV (+4 300 000 Kč)
- Podpoříme Vaši akci (50 000 Kč)
- Informování a sdílení informací souvisejících s nouzovým stavem
- Dvoutisícovka (30 000 Kč)
- Kampaň  na podporu lokální ekonomiky 
- Veletrh zaměstnavatelů na Královédvorsku
- VH online hlasování per rollam v souvislosti se změnou stanov
- Očekává se navýšení v rámci IROP (ještě stávající období)

- Vyhlašování výzev
- Příjem žádostí
- Hodnocení a výběr projektů
- Komunikace se žadateli
- Sběr projektových záměrů
- Standardizace
- Nová strategie pro 2021 – 2027
- Tvorba videospotů o projektech
- Fotogalerie projektů
- Komunikace se školami v rámci projektu MAP

https://www.maskd.cz/podporime-vasi-akci-ii
https://www.maskd.cz/dvoutisicovka
https://www.maskd.cz/spoustime-kampan-na-podporu-lokalni-ekonomiky/
https://www.maskd.cz/veletrh-zamestnavatelu-na-kralovedvorsku/
https://www.maskd.cz/mate-projektovy-zamer-prave-probiha-sber-projektovych-zameru/
https://www.maskd.cz/videa
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Akce Popis akce Termín Náklady v Kč Zdroj

Podpoříme Vaši akci

(středisko )

Podpora drobných jednorázových akcí pro širokou veřejnost na území 

MAS Královédvorsko v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit 

realizovaných subjektem, který působí na území MAS.

Rok 2020 50 000 Kč vyčleněno na zač. 

roku

Z toho nevyčerpáno 31 500 Kč 

(neuskutečněné akce)

Účelový dar pro 

MAS

Dvoutisícovka

(středisko )

Poskytnutí podpory až do výše 2 000 Kč na nákup ochranných pomůcek 

pro malé podnikatelské subjekty na území MAS.

Květen 34 962 Kč Královéhradecký 

kraj

Veletrh zaměstnavatelů 

na Královédvorsku

ODLOŽENO ROK 2021

Akce navazující na loňské Setkání podnikatelů a starostů. Zapojení škol a 

zaměstnavatelů z Královédvorska – ukázky jednotlivých profesí. Primárně 

pro žáky 8.-9. tříd – volba povolání.

září - -

Setkání starostů

ONLINE

Proběhlo setkání starostů MAS Královédvorsko – online. Cílem setkání 

bylo informování o činnosti MAS, aktuální přípravě SCLLD, sběru 

projektových záměrů atd.

říjen - -

Nakupujeme pro 

Královédvorsko

V souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu MAS zareagovala 

nabídkou služby nákupu pro osoby zasažené pandemií

Říjen - prosinec - -

Balíme pro Šimonka Veřejná sbírka na nákup čističky vzduchu pro místního novorozence, který 

se narodil s nemocí motýlích křídel

prosinec - -

ROK 2020 

Účast na pravidelných setkáních KS NS MAS (krajská síť Místních akčních skupin)
Účast na VH NS MAS, online, 10. 11. 2020, 
Vzdělávání zaměstnanců –Simona Tulachová - účetnictví

https://www.maskd.cz/podporime-vasi-akci-ii
https://www.maskd.cz/dvoutisicovka
https://www.maskd.cz/veletrh-zamestnavatelu-na-kralovedvorsku
https://www.maskd.cz/probehlo-online-setkani-se-starosty/
https://www.maskd.cz/probehlo-online-setkani-se-starosty/
https://www.maskd.cz/nakupujeme-pro-kralovedvorsko
https://www.maskd.cz/balime-pro-simonka/
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FINANCOVÁNÍ ROK 2020

REALIZOVANÉ PROJEKTY + financování – rok 2020
SCLLD 95% dotace

(středisko 4)

MAP 100% dotace

(středisko 3)

Členské 

příspěvky

(středisko 1)

Dotace KHK

(středisko 2)

Přijaté dary

(středisko 1)

1 150 000 Kč náklady/rok

5% spoluúčast dofinancována z krajské 

dotace

960 000 Kč 59 900 Kč +150 000 Kč

- Dotace vyčerpána

133 000 Kč



AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV 
CLLD NA NÁRODNÍ ÚROVNI 
MAS
-Standardizace MAS –do 30.9.2020 – prodlouženo do 
konce listopadu (pozastaveno)
-potvrzení územní působnosti MAS –souhlasy obcí
-tvorba / aktualizace Strategie CLLD MAS pro období 
2021-27 –cca 2. pol. 2020 /1.Q.2021?/
-koncepční část –doporučený rozsah 22 stran A4

-zapojení veřejnosti, finální schválení orgány MAS
-zpracování Akčního plánu / Programových rámců pro 
jednotlivé operační programy –2020/2021
-rozdílné harmonogramy pro jednotlivé OP
-v případě PRV/SZP předpokládáme zdržení o 1,2 rok

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV 
CLLD NA ÚROVNI MAS 
KRÁLOVÉDVORSKO
-Standardizace MAS – schváleno
-tvorba / aktualizace Strategie CLLD MAS pro období 
2021-27 –cca 2. pol. 2020 /1.Q.2021?/
aktuálně se pracuje na tvorbě –aktuálně proběhlo 
připomínkování Výbor, následně starostové, členové, 
veřejnost
-zapojení veřejnosti, finální schválení orgány MAS



SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

SWOT

PROBLÉMY, POTŘEBY

CÍLE, VIZE

Připomínkování jednotlivých částí v průběhu listopadu 2020
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3) Přijetí nových členů

Jan Vondrouš, soukromý sektor, zemědělství
Tolmea Czech s.r.o., soukromý sektor, zaměstnanost a podnikání

UKONČENÍ ČLENSTVÍ: BOBBY FLEISCH s.r.o.
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4) Návrh na zanesení do Stanov – možné hlasování 
online setkávání MAS orgánů
V souvislosti s nastalou situací týkající se pandemie koronaviru a v návaznosti na vyhlášený nouzový 
stav, předkládáme návrh na zápis do Stanov, týkající se možného hlasování orgánů MAS nejen per-
rollam, ale i v rámci případného online setkání.

Návrh textu do Stanov: 
Článek 6, úprava bodu 14: 
Stávající text: Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání elektronicky hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k

rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda či manažer spolku členům nejvyššího orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno
souhlasné stanovisko posledního člena a zároveň je dosaženo nadpoloviční většiny všech členů nejvyššího orgánu. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda a bude rozesláno členům nejvyššího orgánu.

Návrh úpravy textu: Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání elektronicky, hlasováním „per rollam“ nebo online hlasováním v případě

online jednání. Hlasování formou per rollam: Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda či manažer spolku členům nejvyššího orgánu. Rozhodnutí je
přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno ve stanovené lhůtě pro hlasování souhlasné stanovisko posledního člena a zároveň je dosaženo nadpoloviční většiny
všech členů nejvyššího orgánu. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Rozhodnutí přijaté „per rollam“
podepisuje předseda či manažer spolku a bude rozesláno členům nejvyššího orgánu. Hlasování formou online: Návrh věci k rozhodnutí online zašle předseda
či manažer spolku členům nejvyššího orgánu před online jednáním. Na samotném online jednání, které je nahráváno, je pak hlasování provedeno po výzvě k
hlasování, a to tak, že jednotliví členové nejvyššího orgánu využijí chat, kde každý hlasující uvede nejprve své celé jméno a to, zda s návrhem souhlasí,
nesouhlasí, či se zdržel hlasování. Rozhodnutí je přijato po vyjádření posledního přítomného hlasujícího a zároveň pokud je dosaženo nadpoloviční většiny
všech aktuálně přítomných. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje ani v tomto případě více než 49% hlasovacích práv. Výsledek
hlasování je sdělen přímo na online jednání a je součástí zápisu z online jednání, které podepisuje předseda či manažer spolku a je rozesláno po skončení
online jednání všem členům e-mailem.
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4) Návrh na zanesení do Stanov – možné hlasování online setkávání MAS orgánů

Článek 7, úprava bodu 12: 
Stávající text: 
Výbor může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda či manažer spolku členům 
Výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny 
všech členů výboru. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda a bude rozesláno členům Výboru 

Návrh úpravy textu: Výbor může rozhodovat hlasováním „per-rollam nebo online hlasováním v případě online jednání. Hlasování formou per

rollam: Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda či manažer spolku členům Výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno ve
stanovené lhůtě pro hlasování souhlasné stanovisko posledního člena a zároveň je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Rozhodnutí
přijaté “per rollam” podepisuje předseda a bude rozesláno členům Výboru Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49%
hlasovacích práv. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda či manažer spolku a bude rozesláno členům Výboru. Hlasování formou online: Návrh
věci k rozhodnutí online zašle předseda či manažer spolku členům Výboru před online jednáním. Na samotném online jednání, které je nahráváno, je pak
hlasování provedeno po výzvě k hlasování, a to tak, že jednotliví členové Výboru využijí chat, kde každý hlasující uvede nejprve své celé jméno a to, zda s
návrhem souhlasí, nesouhlasí, či se zdržel hlasování. Rozhodnutí je přijato po vyjádření posledního přítomného hlasujícího a zároveň pokud je dosaženo
nadpoloviční většiny všech aktuálně přítomných. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje ani v tomto případě více než 49% hlasovacích
práv. Výsledek hlasování je sdělen přímo na online jednání a je součástí zápisu z online jednání, které podepisuje předseda či manažer spolku a je rozesláno po
skončení online jednání všem členům e-mailem.
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4) Návrh na zanesení do Stanov – možné hlasování online setkávání MAS orgánů

Článek 9, přidat bod 14: 
Návrh textu: Kontrolní komise může rozhodovat hlasováním „per-rollam nebo online hlasováním v případě online jednání. Hlasování formou per

rollam: Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda či manažer spolku členům kontrolní komise. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli
doručeno ve stanovené lhůtě pro hlasování souhlasné stanovisko posledního člena a zároveň je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů kontrolní
komise. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda a bude rozesláno členům kontrolní komise. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda či manažer spolku a bude rozesláno členům kontrolní
komise. Hlasování formou online: Návrh věci k rozhodnutí online zašle předseda či manažer spolku členům kontrolní komise před online jednáním. Na
samotném online jednání, které je nahráváno, je pak hlasování provedeno po výzvě k hlasování, a to tak, že jednotliví členové kontrolní komise využijí chat,
kde každý hlasující uvede nejprve své celé jméno a to, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí, či se zdržel hlasování. Rozhodnutí je přijato po vyjádření
posledního přítomného hlasujícího a zároveň pokud je dosaženo nadpoloviční většiny všech aktuálně přítomných. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje ani v tomto případě více než 49% hlasovacích práv. Výsledek hlasování je sdělen přímo na online jednání a je součástí zápisu z online
jednání, které podepisuje předseda či manažer spolku a je rozesláno po skončení online jednání všem členům e-mailem.

Článek 10, přidat bod 4: 
Návrh textu: Hodnotící komise může rozhodovat hlasováním „per-rollam nebo online hlasováním v případě online jednání. Hlasování formou per

rollam: Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda či manažer spolku členům hodnotící komise. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli
doručeno ve stanovené lhůtě pro hlasování souhlasné stanovisko posledního člena a zároveň je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů hodnotící
komise. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda a bude rozesláno členům hodnotící komise. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda či manažer spolku a bude rozesláno členům hodnotící
komise. Hlasování formou online: Návrh věci k rozhodnutí online zašle předseda či manažer spolku členům hodnotící komise před online jednáním. Na
samotném online jednání, které je nahráváno, je pak hlasování provedeno po výzvě k hlasování, a to tak, že jednotliví členové hodnotící komise využijí chat,
kde každý hlasující uvede nejprve své celé jméno a to, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí, či se zdržel hlasování. Rozhodnutí je přijato po vyjádření
posledního přítomného hlasujícího a zároveň pokud je dosaženo nadpoloviční většiny všech aktuálně přítomných. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje ani v tomto případě více než 49% hlasovacích práv. Výsledek hlasování je sdělen přímo na online jednání a je součástí zápisu z online
jednání, které podepisuje předseda či manažer spolku a je rozesláno po skončení online jednání všem členům e-mailem.
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ROK 2021 – PLÁN AKCÍ

Příprava na podání nové strategie k programovému období 2021 – 2027
Účast na pravidelných setkáních KS NS MAS (krajská síť Místních akčních skupin)
Účast na Leaderfestu, VH NS MAS a další…
Akce v rámci MAP 
Vše dle situace v souvislosti s COVID-19 

Akce Popis akce Termín Náklady v 

Kč

Zdroj

Veletrh zaměstnavatelů 

na Královédvorsku

ODLOŽENÁ AKCE Z ROKU 

2020

Zapojení škol a zaměstnavatelů z Královédvorska – ukázky jednotlivých 

profesí. Primárně pro žáky 8.-9. tříd – volba povolání.

Prezentace podnikatelských subjektů s cílem seznámit 

děti/žáky/veřejnost s jejich činností formou veletrhu/výstavy 

produktů/strojů/zařízení. Součástí akce by byly také exkurze do vybraných 

podniků.

září Dotace KHK, dotace město 

Dvůr Králové nad Labem, 

projekt MAP

5) Schválení plánu na další období – rok 2021

https://www.maskd.cz/veletrh-zamestnavatelu-na-kralovedvorsku
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FINANCOVÁNÍ ROK 2021

PLÁN ROK 2021

SCLLD MAP KHK - KRAJ ČLENSKÉ 

PŘÍSPĚVKY

DARY

Dotace SCLLD –

cca 1 200 000 Kč

5% spoluúčast (MAS si musí sehnat finanční 

prostředky na financování spoluúčasti)

Zálohové platby MAP 

2021 cca 

1 900 000 Kč(z toho 

podíl partner projektu)

Zatím nejasné – vyjednává 

se  - předpoklad 

100 000 Kč – 150 000 Kč

cca 60 000 Kč



DISKUZE

5) Závěr, diskuze



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST

Kancelář MAS Královédvorsko


