
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS Nad Prahou nabízí 100 miliónů na vaše 
projekty 

 “V češtině se pro organizace, které rozvíjejí místní partnerství, vžilo označení místní akční 
skupina. Zavání to trochu totalitním slovníkem, ve skutečnosti se pod tím ale skrývá společná 
aktivita obcí, neziskových organizací a podnikatelů na přesně vymezeném území při realizaci 
potřebných a zajímavých projektů.” Těmito slovy začínala předmluva ve výroční zprávě MAS Nad 
Prahou v roce 2013. MAS Nad Prahou má za sebou pět let, kdy se za málo peněz snažila udělat 
aspoň trochu muziky. Povedlo se jí to, viz např. rekonstrukce 34 zastávek autobusové dopravy 
v celém regionu, zavedení tradice Setkávání sousedů a prezentace všeho, co děláme a umíme. 
Má za sebou také projekty ve školství, jejichž životaschopnost prověří nejbližší měsíce či roky.  
 
Místní akční skupiny jsou jedním z důležitých zprostředkovatelů finanční pomoci z EU do obcí, 
které se do MAS zapojily. Umožnit realizaci drobných projektů neziskovek, pomoci v rozjezdu 
sociálních podniků, přinést investice do lesů, napomáhat v budování a rekonstruování 
infrastrukturních staveb, financovat projekty podnikání nebo i trávení volného času, s tímto 
předsevzetím vzniklo i místní partnerství Nad Prahou. A nyní konečně stojíme na startu a můžeme 
svá předsevzetí převést na činy. Nabízíme přes 100 miliónů na vaše projekty a těšíme se, že je 
společně s vámi budeme uvádět do života.  
  
Tímto občasným zpravodajem vám budeme přinášet nejžhavější novinky z dění v regionu, 
představovat vám zajímavé projekty, zvát vás na akce sousedů. Budeme rádi, pokud se s námi o 
vaše zkušenosti podělíte a přispějete aktualitami z vašeho nejbližšího okolí. Těšíme se na vás, 
vaše příspěvky, vaše projekty. 
 
Vaše MAS Nad Prahou 
 

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního 
programu tvoří v částce určené pro přerozdělení mezi 
žadatele v MAS Nad Prahou nejvýznamnější část, celých 75 %. 
Představuje to 75 miliónů korun, které jsou rozděleny 
víceméně rovnoměrně mezi opatření na výstavbu a 
rekonstrukci cyklostezek a cyklotras, řešení nedostatečných 
kapacit mateřských a základních škol, investice do 
infrastruktury komunitních center a podporu sociálního 
podnikání. 
 
Valná hromada MAS Nad Prahou v roce 2016 schválila alokaci 
na opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
v programovém rámci IROP následovně: 
 

Opatření Alokace 

Na kole do zaměstnání, škol a za 
službami  

18 779 tis. Kč 

Formální i zájmové vzdělávání po 
celý život 

22 535 tis. Kč 

Místa pro setkávání a řešení krizí 18 779 tis. Kč 

Investice do sociální ekonomiky 15 023 tis. Kč 

 
 

Cyklostezky, školní třídy i komunitní 
centra podpoří MAS Nad Prahou 

 

Podpora zemědělství, drobného podnikání a rekreační 

funkce lesa 

Již od příštího roku budou vyhlašovány výzvy v operačním programu rozvoje venkova.  

Pro žadatele je připraveno více než 17,5 milionů. Podporovány budou zejména tyto oblasti:  

 Investice v lesích vedoucí ke zvyšování environmentální a společenské funkce lesa 

 Investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských 

produktů, a také investice přispívající k rozvoji místních trhů 

 Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností 

 Investice do živočišné i rostlinné výroby přispívající ke zvýšení životaschopnosti 

zemědělských podniků a konkurenceschopnosti zemědělské činnosti.  

 Projekty spolupráce 

Valná hromada MAS Nad Prahou v roce 2016 schválila alokaci na opatření Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje v programovém rámci PRV následovně: 

Opatření Alokace 

Do lesa za aktivním odpočinkem  2 533 tis. Kč 

Podpora na trhu zemědělských produktů 3 378 tis. Kč 

Podpora nezemědělských činností 5 066 tis. Kč 

Rozvoj zemědělského podnikání 5 911 tis. Kč 

Projekty spolupráce    806 tis. Kč 
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Projekt MAP v ORP Neratovice jsme začali realizovat v lednu 2016 s rozpočtem 1 040 370, 86 Kč na 17 měsíců.  

Hlavní motivací byla aktivizace a nastartování skutečné spolupráce v území, zmapování oblasti vzdělávání 

nejen z pohledu vedení obcí, ale hlavně prostřednictvím samotných aktérů – ředitelů škol, pedagogů, rodičů, 

různých vzdělávacích institucí a společností, organizací, které se zabývají otázkou neformálního a zájmového 

vzdělávání a v neposlední řadě i z pohledu samotných dětí a žáků. 

Jak jsme budovali Partnerství? 

Do budování Partnerství se projektový tým MAP snažil zapojit zástupce všech subjektů z oblasti vzdělávání, 

které jsme v regionu identifikovali. V rámci projektu se podařilo MAS Nad Prahou sestavit dobrý tým odborníků 

z regionu, velmi dobře probíhala spolupráce s odborem školství MěÚ v Neratovicích a kolegy z jiných, 

sousedních, projektových týmů MAP. 

Jaké jsou výstupy projektu MAP? 

Členům projektového týmu se podařilo více navázat spolupráci s některými školami a dalšími vzdělávacími 

subjekty. Nejvíce se osvědčily konkrétně zaměřené akce – vzdělávací semináře pro pedagogy v regionu, soutěže 

a závody pro děti a žáky (výtvarná a literární soutěž Sen o Jaru a aktivity v rámci akce Dny nad Prahou). Velice 

přínosná byla konference pro ředitele škol a setkání u kulatých stolů se zástupci různých subjektů.   

V rámci projektu MAP vznikl nakonec souhrnný strategický dokument, jehož nedílnou součástí je široká analýza 

oblasti vzdělávání v ORP Neratovice, dokument Strategický rámec (mapuje investiční priority aktérů z našeho 

regionu), Plán aktivit a Roční akční plán ve zmiňované oblasti vzdělávání – seznam aktivit, které plánují školy a 

jiné organizace uskutečnit v blízké budoucnosti.  

Na závěr – názor na projekt MAP členky realizačního týmu Mgr. Jolany Uhrinčaťové 

„Projekt MAP systematicky a velmi podrobně zmapoval současnou situaci v předškolním a základním vzdělávání 

v regionu. Nejsem si vědoma, že by se za moji pedagogickou kariéru (23 let učím v Neratovicích) něco 

podobného zrealizovalo. Za nejpřínosnější rozhodně považuji setkání se zástupci všech školských zařízení včetně 

zájmových sdružení, diskuse s nimi, také jejich vlastní zamyšlení nad tím, co vlastně chtějí, vytvoření reálných 

plánů a aktivit pro následujícím období. Do budoucna bych tomuto regionu v oblasti školství přála stejnou 

podporu, jakou jsme zaznamenali na nejrůznějších úrovních v posledním období. Jsem přesvědčena, že 

regionální vzdělávání může být stejně kvalitní nebo i kvalitnější jako vzdělávání ve velkých městech.   

 

Na projekty v operačním programu Zaměstnanost má MAS Nad Prahou alokovanou částku 14,7 miliónů, kterou by měla rozdělit mezi projekty jednotlivých 
žadatelů do roku 2023. Ti se budou moci ucházet o dotace ve třech oblastech: 
 
Podpora sociálních a komunitních služeb 
Cílem tohoto opatření je vytvořit optimální sítě sociálních služeb v regionu, které budou odpovídat skutečným potřebám obcí a měst. Podporovány budou aktivity 
místních samospráv v řešení problémů v sociální oblasti, dále terénní a ambulantní sociální služby, projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti 
sociálních služeb, projekty komunitní sociální práce i aktivity samotných komunitních center jako prostředků začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.  
 
Podpora sociálního podnikání 
V rámci tohoto opatření budou podporovány projekty, které vytvářejí podmínky pro vznik a rozvoj integračních nebo enviromentálních sociálních podniků, které 
zvyšují informovanost o sociálním podnikání nebo jsou zaměřené na provoz či marketing sociálního podniku. Dále budou podpořeny aktivity, které se zabývají 
zajištěním péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků. 
 

 

MAS podpoří sociální podnikání, sociální služby i prorodinné aktivity 

 

Kontakty: 

irop@nadprahou.eu 

prv@nadprahou.eu 

opz@nadprahou.eu 

 

 

 Jak jsme MAPovali na Neratovicku 
Co by mohl přinést Neratovicku 
nový projekt MAP II 

Jak bude vypadat MAP II? 

Výzva MAP II by měla navazovat na dosažené 

cíle MAP I. Bude zaměřená více na školy – 

měla by obsahovat kroky a aktivity, které by 

školy dovedly blíže k naplňování jejich vizí. To 

znamená, že v rámci MAP II bychom se mohli 

posunout od teoretických výstupů ke 

konkrétním krokům, které pomohou školám 

rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. 

V rámci projektu bude možné financování 

vlastních projektů spolupráce jednotlivých 

aktérů – těch, které již byly zahrnuty do Plánu 

aktivit nebo Ročního akčního plánu v MAP I.  

 

Konkrétně budeme moci v regionu ORP 

Neratovice využít až 10, 4 miliónů korun – výše 

rozpočtu závisí na počtu zapojených škol! 

 

Jaké oblasti bude projekt MAP II rozvíjet? 

Budou podpořeny aktivity, které reflektují 

povinná nebo doporučená témata z MAP I 

v následujících oblastech: Inkluzivní 

vzdělávání, Otevřená škola, Předškolní 

vzdělávání, Rozvoj gramotností a kompetencí, 

Kompetence pro demokratickou kulturu, 

Regionální identita – spolupráce s komunitou, 

Polytechnické vzdělávání, Tvořivost, iniciativa 

a podnikavost nebo Kariérové poradenství. 

Pro vyhlášení prvních výzev k předkládání projektových žádostí o podporu 
jednotlivých projektů musí ještě ŘO IROP schválit interní postupy MAS k hodnocení 
projektů, které budou nejdříve předloženy k projednání listopadové Valné hromadě. 
Na leden připravíme pro potenciální žadatele řadu seminářů, na kterých se dozvědí, 
jaké projekty budou moci do výzev předkládat a jakým způsobem bude probíhat jejich 
hodnocení a výběr. Již dnes můžete konzultovat s manažerem programového rámce 
IROP a PRV své záměry a připravovat jednotlivé projekty k podání žádostí. 

Opatření Alokace 

Sociální a komunitní služby na dosah 6 996 tis. Kč 

Podpora sociální ekonomiky 3 756 tis. Kč 

Prostor pro rodinu, zájmy i práci 2 851 tis. Kč 

 

 

 

Prostor pro rodinu, zájmy i práci 
Cílem v této oblasti je podporovat takové aktivity, které by pomáhaly osobám pečujícím o děti 
a závislé osoby, aby neztratily pracovní odbornost a zároveň se mohly věnovat rodině a svým 
zájmům.  
Podporovány budou projekty zaměřené na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, 

na vznik a činnost dětských skupin, na zabezpečování společné dopravy dětí do/ze školy nebo 

doprovodu na kroužky a zájmové aktivity. Podpořeny budou i projekty zabývající se vzděláváním 

pečovatelů a organizováním příměstských táborů pro děti v čase prázdnin.  

 

 

více na www 
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Začátek školního roku 2017/2018 byl pro většinu škol na území MAS Nad Prahou ještě náročnější než roky předchozí. Právě k tomuto datu začala na většině škol 

realizace projektu v rámci výzvy Operačního programu Věda, výzkum vzdělávání – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do projektu se zapojilo 24 základních a mateřských 

škol z celkového počtu 31. Některé školy si žádost podaly samy, ale většina jich využívá bezplatnou metodickou pomoc naší MAS. Školy na území MAS Nad 

Prahou, které jsou zapojené do tohoto projektu, získaly téměř 16 milionů korun navíc do svých rozpočtů. Využívají je zejména na personální podporu, další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu volnočasových aktivit a také na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Na začátek roku 2018 se již připravuje výzva na 

Šablony II. Bude se jednat o sloučenou výzvu pro mateřské i základní školy a nově také pro základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a 

školní kluby. V případě základních a mateřských škol bude navýšena hranice maximální výše výdajů na subjekt (z 200  tis. na 300 tis. Kč) a také na žáka (z 2200 

na 2500 Kč). Aktivity, které si žadatelé budou vybírat, zůstanou podobné jako ve výzvě Šablony I. Dojde však k mírnému rozšíření nabídky s ohledem např. na 

polytechnické vzdělávání a také zcela nové aktivity např. pro ZUŠ. 

 

 

 

 
Dále jsme o rozhovor požádali také Mgr. Ivanu Ullmannovou, ředitelku ZŠ 
Vítězslava Hálka Odolena Voda, která již má za sebou celý rok realizace 
projektu.  
 
Jaké šablony jste si ve Vaší škole vybrali? 
 Ve škole jsme si vybrali šablony Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a 
deskových her, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, dále pak 
šablony Vzájemná spolupráce pedagogů, Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Nové metody ve výuce a Odborně 
zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči. Tyto šablony volně 
navazují na aktivity, které jsme již v předcházejících letech dělali, ale zadarmo; 
nyní mají učitelé možnost být i zaplaceni, což je velmi příjemné. Dále pak jsme 
využili šablon pro další vzdělávání pedagogů i celého sboru. 
 

Využili jste maximální výši dotace?  
Využili jsme cca 95% možné výše. 
 
Byl Váš výběr správný, nebo byste po zkušenostech s realizací vybrala jiné 
šablony? 
S výběrem jsme spokojeni, určitě se budeme těšit na další avizovanou výzvu, do 
které se zcela jistě zapojí ještě více učitelů. 
 
Vyskytly se v průběhu realizace nějaké závažné problémy?  
Závažný problém se asi úplně nevyskytl, ale to i hlavně díky úzké spolupráci 
s Vámi, protože jste již měla bohaté zkušenosti s programem IS ESF 2014+ a i 
další detailnější informace a pokyny k naplňování výzvy. 
 
Již máte podanou i první zprávu o realizaci – je zjednodušené vykazování 
skutečně jednodušší?  
Tak to úplně nevím, protože se jedná o administrativní činnost, která musí být 
zdokumentovaná jak v elektronické, tak i v papírové podobě. Vzhledem k tomu, 
že jsme velká škola, která si požádala o poměrně dost šablon, a to ještě bez 
šablon personálních, tak je té práce stále dost. 
 

Je pro Vás přínosná metodická pomoc naší MAS? 
Jak jsem již zmiňovala výše, zcela určitě ano, a navíc je to pro nás zdarma, tudíž 
všechny finanční prostředky mohou zůstat ve škole. 
 

Považujete tento projekt za smysluplný a chystáte se zapojit do připravované 
výzvy na Šablony pro MŠ a ZŠ II?  
Zcela určitě ano, protože učitelé oceňují tyto Šablony jako velmi přínosné nejen 
pro jejich profesní rozvoj, ale i pro žáky. 
Děkuji Vám za Váš čas a rozhovor.                                                   Iva Sieberová 

 

Další peníze pro školy 

Požádali jsme o rozhovor Mgr. Martinu Podlipnou, ředitelku MŠ Líbeznice, která již 
má za sebou skoro celý rok realizace projektu.  
 
Jaké šablony jste si ve Vaší škole vybrali?  
Vybrali jsme si z nabídky aktivit pro mateřské školy jednu personální podporu a to 
školní asistent. Z oblasti osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů jsme 
využili aktivitu na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize. 
Poslední aktivitu jsme volili ke zlepšení informovanosti  rodičů – odborně zaměřená 
tematická setkávání  a spolupráce s rodiči. 
 
Využili jste maximální výši dotace?  
Dalo by se říci, že až na „pár drobných“ jsme využili dotaci v plné poskytované výši. 
 
Byl Váš výběr správný, nebo byste po zkušenostech s realizací vybrala jiné 
šablony? 
Dosud jsem s průběhem realizace i výběrem šablon spokojená. Nemohu zatím 
posoudit profesní rozvoj prostřednictvím supervize, tato aktivita bude probíhat až 
v letošním školním roce. 
 
Vyskytly se v průběhu realizace nějaké závažné problémy?  
Žádné závažné problémy se v průběhu realizace nevyskytly. Jako menší problém 
vidím zbytečně vysoký požadavek na kvalifikaci supervizora. Díky předepsaným 
nárokům na jeho praxi, vzdělání  a požadovaný výcvikový program se závěrečnou 
zkouškou byl problém takového supervizora v naší lokalitě najít. 
 
Již máte podanou i první zprávu o realizaci – je zjednodušené vykazování 
skutečně jednodušší? Ivo - to díky tvé obrovské pomoci nevím... 
 
Je pro Vás přínosná metodická pomoc naší MAS? 
Zcela upřímně musím přiznat, že bych se do projektu pravděpodobně bez pomoci 
MAS ani nepustila. Ráda bych touto cestou poděkovala MAS, a to konkrétně paní 
Siebrové, za obrovskou pomoc při podávání žádosti a dále po celou dobu realizace. 
 
Považujete tento projekt za smysluplný a chystáte se zapojit do připravované 
výzvy na Šablony pro MŠ a ZŠ II?  
Ráda bych i do budoucna využila nové výzvy. Za naší mateřskou školu mohu říci, že 
projekt smysl měl. 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Kralupy nad Vltavou 

Tento projekt naše MAS realizovala od ledna 2016 do června 2017 na 

území ORP Kralupy nad Vltavou.  

V rámci projektu jsme zpracovali rozsáhlý dokument, jehož nedílnou 

součástí je i strategický rámec včetně přehledu investic a také akční plán  

pro rok 2017/2018.  

Podařilo se nám uspořádat také několik zajímavých akcí. Mezi ty 

nejúspěšnější bezesporu patří  semináře pro ZŠ a MŠ na téma inkluze, 

seminář Nebezpečný internet pro rodiče,  výtvarná soutěž na téma „Den 

školáka“ nebo soutěžní dopoledne pro žáky „Hry bez hranic“. 

 

Výtvarná soutěž na téma  

„Den školáka“ 

více na www 

 

více na www 
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Problém neexistence společného komunitního plánu sociálních služeb ve SO ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav byl identifikován již v projektu Podpory 
meziobecní spolupráce, který se také ve velké míře zabýval problematikou sociálních služeb. Na základě těchto výstupů byl v roce 2015 zformulován požadavek 
na zpracování komunitního plánu Shromážděním starostů MAS Nad Prahou. 

Výzva ohledně komunitního plánování sociálních služeb byla vyhlášena až koncem roku 2016.  MAS Nad Prahou se okamžitě pustila do přípravy projektu pro celý 
region. Po jednáních s vedením města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Neratovice MAS začátkem roku 2017 podala žádost o podporu projektu Komunitní 
plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou.  

Cílem projektu je zavedení a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v celém regionu "Nad Prahou”. 

 Prostřednictvím metody komunitního plánování chceme vyhodnotit a aktualizovat již doznívající Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Neratovice 
(dále SPRSS), který byl zpracován na období 2013 – 2017 a zpracovat podobné plány pro obce v okolí Líbeznic a Odolena Voda. 

Věříme, že samotný projekt pomůže obcím se v dané problematice lépe zorientovat - identifikovat problémy v regionu, zmapovat dostupnost a kvalitu sociálních 
služeb dle platného zákona o sociálních službách, vytvořit a zajistit optimální sítě směřující ke zlepšení kvality života občanů a k prevenci sociálního vyloučení. 
Projekt také umožní zvýšení komplexní informovanosti odpovídající potřebám cílových skupin, zapojení veřejnosti do dění v regionu a zejména vznik strategie, tj. 
efektivního nástroje pro podporu dostupných soc. služeb na místní úrovni. Dále předpokládáme, že existence SPRSS v ORP Neratovice, územní blízkost a zkušenosti 
s metodou komunitního plánování mohou urychlit a kvalitativně posunout celý proces ve zmiňovaném regionu.  

 

DEN SE SPORTEM - neděle 28. 5. 2017  
Poslední den se uskutečnilo Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou v Bašti, 
určené pro děti, juniory a dospělé závodníky. 
 

 

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou Období realizace:  1. 1. 2018 – 30. 6. 2019 
Alokovaná částka: 1 879 360 Kč 

Připravujeme 

 

 Valná hromada MAS Nad Prahou – 30. listopadu 2017 v 17:30 
(ZŠ a ZUŠ Líbeznice) 

 Řídící výbor MAP Neratovice – 12. prosince 2017 v 16:00  
(MÚ Neratovice)  

 Řídící výbor MAP Kralupy nad Vltavou – 14. prosince 2017 v 16:00 
(MÚ Kralupy nad Vltavou)  
 
 

 

Dny nad Prahou 2017 

DEN S RODINOU - sobota 27. 5. 2017  
Druhý den se konaly akce v jednotlivých obcích území MAS Nad Prahou pod 
titulem Region plný zajímavostí, které vyvrcholily odpoledním Setkáním 
sousedů nad Prahou v areálu Centra volného času Měšice. Zde se 
prezentovaly školy, ZUŠ, spolky a sdružení z celého regionu MAS nad Prahou 
formou hudebních a tanečních vystoupení, workshopů nebo ukázek činností. 

DEN SE ŠKOLOU - pátek 26. 5. 2017  
V tento den dopoledne se v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice uskutečnil víceboj 
školních týmů Hry bez hranic ve sportovně – poznávacích disciplínách a ve 
florbalu a na program navázala konference Budoucnost vzdělávání v regionu. 

Jsme přesvědčeni, že zpracování tohoto projektu a hlubší seznámení 
se s oblastí sociálních služeb v tomto regionu je také velice důležité 
pro samotnou MAS Nad Prahou - jako pro budoucí vyhlašovatelku 
projektů v této oblasti. 
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