
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A je to tady – vypisujeme první Výzvy! 

S radostí oznamujeme, že díky dotačním Výzvám v rámci Programu rozvoje venkova a Operačního 

programu zaměstnanost, které v dubnu vypisujeme, můžeme začít uvádět do života vaše 

projekty. 

Je možné podpořit realizaci drobných projektů neziskovek, pomoci v rozjezdu sociálních podniků, 

přinést investice do lesů, investice, které jsou třeba k zpracování zemědělských produktů a jejich 

uvádění na trh. Dále je možné financovat projekty podnikání nebo trávení volného času a mnoho 

dalšího. Jsme na začátku a pouštíme se také do zastřešení výkonu některých povinností obcí. 

Zkratka GDPR sice vyvolává starostům mrazivé chvění v zádech, ale MAS nabídne obcím služby, 

které by jinak platily nesmyslně draho. 

Dále se dočtete, že připravujeme další ročník akce Dny nad Prahou a Setkání sousedů nad Prahou. 

Šestý ročník cyklistického Mistrovství MAS Nad Prahou XCO Beckov se také nezadržitelně blíží. Je 

tedy na co se těšit. 

Hezké jaro! 

Vaše MAS Nad Prahou 
MAS Nad Prahou v současné době usilovně pracuje na tvorbě 

první Výzvy v Operačním programu Zaměstnanost s názvem 

Sociální a komunitní služby na dosah. Výzva bude zaměřena 

na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ale i na další programy a činnosti v 

oblasti sociálního začleňování, které představují služby nad 

rámec tohoto zákona.  

Cílem je zvýšit kvalitu (rozsah poskytovaných služeb), 

efektivitu (zvyšování hospodárnosti) a dostupnost sociálních 

služeb tak, aby tyto služby mohli využívat obyvatelé v celém 

území MAS Nad Prahou. 

V této Výzvě budou podporovány aktivity, jako je například 

odborné sociální poradenství, terénní programy, kontaktní 

centra, sociální rehabilitace, osobní asistence, odlehčovací 

služby a další aktivity v oblasti sociálního začleňování. Výčet 

podporovaných aktivit vychází ze zjištěných potřeb osob, 

které žijí na území MAS Nad Prahou. 

Žádost o podporu budou moci podat poskytovatelé sociálních 

služeb (zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), obce, 

dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi a kraji, 

nestátní neziskové organizace, OSVČ, poradenské a vzdělávací 

instituce, školy a školská zařízení a příspěvkové organizace. 

Na tuto Výzvu je alokována celková částka ve výši 2,4 mil. Kč.  

Vyhlášení Výzvy proběhne v druhé půlce dubna 2018.  

Bližší informace ohledně Výzvy najdete na našich webových 

stránkách. Pro představení Výzvy plánujeme seminář viz sekce 

Připravujeme. 

 

 

Operační program zaměstnanost 

Program rozvoje venkova 

Rádi bychom nejen všechny zemědělce,  podnikatele a lesní hospodáře informovali,  

že 16. dubna 2018 plánujeme vyhlásit 1. Výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. 

Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu bude 18. května 2018. 

Výzva je zaměřena na tyto 4 oblasti podpory: 

 Do lesa za aktivním odpočinkem – týká se výstavby herních a naučných prvků v 

lese, fitness prvků, zařízení odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí 

atd. 

 Podpora na trhu zemědělských produktů - investice, které jsou třeba k zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pořízení strojů, nástrojů a zařízení 

pro zpracování zemědělských produktů atd. 

 Podpora nezemědělských činností – týká se ubytování, stravování, pohostinství, 

informační a komunikační činnosti, administrativní a kancelářské činnosti, 

sportovní, zábavní a rekreační činnosti, vzdělávání a poskytování ostatních osobních 

služeb atd. 

 Rozvoj zemědělského podnikání - investice do zemědělských staveb a technologií 

pro živočišnou a rostlinnou výrobu, investice na pořízení mobilních strojů pro 

zemědělskou výrobu atd. 

Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou případným zájemcům o 

dotaci sděleny v rámci konzultací v kanceláři MAS Nad Prahou a dále na bezplatných 

seminářích pro žadatele. 

Na tuto Výzvu je alokována částka 9 mil. Kč. 

Bližší informace ohledně Výzvy najdete na našich webových stránkách. Pro představení Výzvy 

plánujeme semináře viz sekce Připravujeme. 

 

www.nadprahou.eu, duben 2018, 1. číslo, MK ČR E  23084 

https://www.nadprahou.eu/realizace-sclld-2014-2020/programovy-ramec-op-z/vyzvy/
https://www.nadprahou.eu/realizace-sclld-2014-2020/programovy-ramec-op-z/vyzvy/
https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/program-rozvoje-venkova/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již začátkem roku 2017 MAS Nad Prahou reagovala na Výzvu MPSV a podala Žádost o podporu projektu Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad 

Prahou (dále jen KPSS). Učinila tak na základě požadavku zformulovaného Shromážděním starostů MAS Nad Prahou (zabývat se společně problematikou 

mapování a plánování sociálních služeb na našem území) a po jednáních s vedením města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Neratovice. 

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

Prostřednictvím metody komunitního plánování budeme vyhodnocovat a aktualizovat již doznívající Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP 

Neratovice (dále SPRSS), který byl zpracován na období 2013 – 2017 a zpracovávat podobné plány pro obce v okolí Líbeznic a Odolene Vody. 

Samotný projekt pomůže obcím se v dané problematice lépe zorientovat - identifikovat problémy v území, 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 sociálních 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 území.  

Jsme přesvědčeni, že zpracování tohoto projektu a hlubší seznámení se s oblastí sociálních služeb v tomto území je také velice důležité pro samotnou MAS Nad 

Prahou - jako pro budoucí vyhlašovatelku projektů v této oblasti.  

V současné době probíhá 1. fáze tohoto projektu, otázky týkající se stavu sociálních služeb v jednotlivých obcích pokládají starostům obcí Mgr. Kateřina Tylšarová 

a Ing. Ilona Chrtová. 

 

 

 

 

 

 

V prosinci bylo na jednáních Řídících výborů v Neratovicích a 
Kralupech schváleno, že žadatelem bude opět MAS Nad 
Prahou a ještě na konci roku jsme požádali o souhlasné 
stanovisko RSK. Dále jsme oslovili všechny školy.  

V obou ORP nám přišlo méně než 50 % souhlasů škol se 
zapojením do projektu MAP II. Pro úspěšné podání žádosti je 
nutný souhlas minimálně 70 % škol.  

V lednu 2018 se uskutečnilo neformální setkání všech aktérů 
(škol, neziskových organizací…), kde jsme chtěli plánovat 
jednotlivé aktivity spolupráce do Implementační části 
projektu a také složení pracovních skupin, týmu atd. Školy 
však vyslovily jednoznačný nezájem o realizaci tohoto 
projektu.  

Jako nejvýznamnější důvody uváděly již tak dost velkou 
stávající administrativní zátěž, přetíženost pedagogů 
ostatními aktivitami a také nedostatek žáků pro nové aktivity.  

Školy se spíše přiklání k pokračování v projektu Šablony II, 
kde si mohou plánovat aktivity pro svoji školu a pokračovat v 
již zavedených aktivitách z výzvy Šablony I. 

 

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou 

Školy nemají zájem o zapojení do místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání II  

Další peníze pro školy i školská zařízení zájmového 
vzdělávání 

Dne 28. 2. 2018 zveřejnilo MŠMT novou Výzvu „Šablony II“ z operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání.  

Cílem Výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro 

zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů 

zjednodušeného vykazování.  

 

Aktivity jsou zaměřeny na:  

 osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a 

odborníků z praxe, 

 pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném 

vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, 

školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v 

mateřské škole, 

 volnočasové aktivity, 

 spolupráci s rodiči dětí a žáků, 

 na rozvoj metod výuky s využitím ICT. 

I při této Výzvě mohou oprávnění žadatelé na území MAS Nad Prahou využívat bezplatných 

animačních služeb naší MAS, které spočívají zejména v metodické pomoci s výběrem 

vhodných šablon, konzultační činnosti při realizaci projektu či metodické pomoci při 

zpracování zpráv o realizaci či kontrolách a místě.  

Dále také připravujeme školení pro žadatele a příjemce.  

Nejbližší seminář se bude konat 4. dubna 2018 od 8:30 do 12:30 hodin v aule ZŠ a ZUŠ 

Líbeznice. 

Bližší informace najdete  na našich webových stránkách. 

Zeptali jsme se Mgr. Kateřiny Tylšarové, co na základě rozhovorů se 

starosty vnímá jako nejpalčivější problém? 

Více se dozvíte na našich webových stránkách. 

https://www.nadprahou.eu/region/
https://www.nadprahou.eu/projekty/animace-zs-a-ms/
https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Cyklistické závody pro širokou veřejnost se uskuteční v neděli 27. 

května 2018 na trati u K+B mezi obcemi Bašt a Klíčany. Pořadatelé 

závodu ze Sokola Veltěž s podporou MAS Nad Prahou připravili již 5. 

Mistrovství regionu Nad Prahou v závodech na horských kolech. 

Závody se jedou ve 23 kategoriích, závodit mohou i ti nejmenší na 

odstrkovadlech.  Nemusíte být „profesionálními“ sportovci, abyste se 

stali Mistry regionu Nad Prahou, stačí mít chuť si trochu protáhnout 

tělo.  

Trať si můžete vyzkoušet už v průběhu dubna a května, na kdy 

organizátor připravuje tréninky pro veřejnost pod vedením zkušených 

bikerů. Termíny budou zveřejněny na stránkách závodu 

www.xcobeckov.cz. Všechny úseky, které se účastníkům budou zdát 

obtížné, budou mít svojí lehčí nenáročnou objízdnou variantu, tzn. 

„Chicken Way“, takže zúčastnit se může opravdu každý.  

Doporučujeme sledovat webové stránky závodu, kde naleznete 

veškeré důležité a aktuální informace. Pokud uvažujete o účasti, 

využijte přihlášení přes registrační formulář - registrace bude spuštěna 

začátkem dubna. Ušetříte si tak spousty času u prezentace, 

minimalizuje chyby v přepisu Vašeho jména do časoměřičského 

systému, ale hlavně nevypadnete z pořadí Mistrovství regionu Nad 

Prahou.  

(Pavel Mišoň, redakčně upraveno) 

Ing. Marcela Drašnarová 

Program rozvoje venkova (PRV) 

 

Vystudovala Provozně ekonomickou 

fakultu na České zemědělské univerzitě. 

Během studia pracovala jako  

asistentka pro semináře v odborném německém nakladatelství. Po 

studiu zde pokračovala na pozici produktový manažer.  

Ve společnosti MAS Nad Prahou pracuje na pozici manažera pro 

Program rozvoje venkova. Volný čas tráví se svojí rodinou, ráda 

cestuje, čte a sportuje. 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data 

Protection Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na 

celém území Evropské unie. Toto nařízení chrání práva občanů Evropské unie před 

neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji. 

GDPR vstoupí v účinnost 25. května 2018 v celé Evropské unii. V České republice toto 

nařízení nahradí současnou právní úpravu v podobě směrnice 95/46/ES a zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

MAS Nad Prahou v rámci svého projektu GDPR nabídla obcím metodickou pomoc při 

implementaci tohoto nařízení do praxe.  

Metodická pomoc bude spočívat především ve zpracování tzv. vstupní analýzy. Tato 

analýza je rozdělena do několika kroků a zahrnuje například sběr informací, jehož cílem 

je získat kompletní informace o současném stavu v oblasti zabezpečení osobních údajů 

nebo porovnání současného stavu s požadavky GDPR (zda současný stav odpovídá 

požadavkům Nařízení EU, případně navrhnout nejvhodnější řešení na opravu). 

Dále bude metodická pomoc zahrnovat také zajištění pověřence na ochranu osobních 

údajů. Úkolem tohoto pověřence bude především monitorování a kontrola zabezpečení 

osobních údajů, ale také například poskytování poradenství.  

Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů má jednotnou platnost ve všech 

státech EU, avšak jednotlivé státy přijímají tzv. prováděcí zákony, jimiž mohou upřesnit 

více než padesát bodů, které Nařízení  EU svěřuje do jejich národní pravomoci. 

Například v České republice tuto problematiku bude řešit tzv. Adaptační zákon. 

GDPR 

více na www 

 

Přestavujeme náš tým 

Ing. Andrea Fuchsová, DiS. 

Programový rámec OP Z a GDPR 

 

Studovala na  

Obchodní akademii a vyšší odborné škole ekonomické Kollárova. 

Poté vystudovala Vysokou školu obchodní v Praze obor 

Management leteckých podniků. Po ukončení studia nastoupila do 

zaměstnání na pozici rozpočtáře na Úřad městské části Praha – 

Čakovice. Ve společnosti MAS Nad Prahou pracuje od února 2018. 

Volný čas věnuje četbě knih, jízdám na kole a ráda podniká výlety za 

poznáním i zábavou. 

Šestý ročník Mistrovství MAS Nad Prahou se 
nezadržitelně blíží   

http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.xcobeckov.cz/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS Nad Prahou vyhlašuje výtvarnou  

a literární soutěž na téma  

„A to je ta krásná země“   

 

Kategorie: 

1. Děti MŠ 

2. Žáci ZŠ – 1. – 3. třídy 

3. Žáci ZŠ – 4. – 6. třídy 

4. Žáci ZŠ – 7. – 9. tříd 

 

Více se dozvíte na našich  

webových stránkách. 

Soutěž 

11. 4. v 18 hodin 

Programový výbor MAS Nad Prahou  

zasedací místnost MAS Nad Prahou 

 

23. 4. v  10:00 – 12:00  

26. 4. 2018 v 14:00 – 16:00 

Semináře PRV (Program rozvoje venkova) 

zasedací místnost MAS Nad Prahou 

 

24. 4. 2018 v 14:00 – 16:00 

Seminář OP Z (Operační program zaměstnanost) 

zasedací místnost MAS Nad Prahou 

 

25. - 27. 5. 2018 

DNY NAD PRAHOU 

Líbeznice, Bašť 

 

Duben 

Nová zasedací místnost 

 

Připravujeme: 

KONTAKTY: 

info@nadprahou.eu 

reditel@nadprahou.eu 

asistentka@nadprahou.eu 

irop@nadprahou.eu 

opz@nadprahou.eu 

gdpr@nadprahou.eu 

prv@nadprahou.eu 

kpss@nadprahou.eu 

sablony@nadprahou.eu 

KONZULTAČNÍ HODINY: 

PO 8 – 12 PRV; 14 – 16 KPSS 

ÚT 8 – 12 OP VVV 

ST  8 – 12, 13 - 16 OP Z a GDPR 

ČT  8 – 12 IROP 

PÁ  8 – 14 OP Z a GDPR; 14 – 16 KPSS 

 

V ostatní dny vždy po předchozí telefonické domluvě. 

http://files.mas-nad-prahou.webnode.cz/200000624-7a0617b0a8/vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20sout%C4%9B%C5%BEe%202018.pdf

