
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akční jaro v MAS Nad Prahou 

Jarní měsíce byly ve znamení probouzení nejen přírody ze zimního spánku, ale i rozjezdu naší 

MASKY, aby se stala plnohodnotným aktérem rozvoje našeho regionu. Čtyři vyhlášené výzvy z 

Programu rozvoje venkova a Operačního programu zaměstnanost, 5 podaných a v MAS 

schválených žádostí o dotace za necelé 4  mil. Kč, dvě schválené žádosti MAS Nad Prahou o 

dotace z IROP v celkové výši přesahující 13 mil. Kč na financování provozu v programovém období 

až do roku 2023, schválené interní postupy MAS v IROP, jako nezbytný předpoklad pro vyhlášení 

tří výzev z Integrovaného regionálního operačního programu. A v číslech můžeme pokračovat – 

pro 10 subjektů z regionu zabezpečujeme výkon pověřence na ochranu osobních údajů, desítka 

škol se v květnu zúčastnila víceboje v rámci Dnů se školou, několik stovek návštěvníků se bavilo 

při Setkání sousedů, na 150 cyklistů se popralo o titul cyklistického mistra regionu. Myslím si, že 

tato čísla nejlépe dokazují, že MAS Nad Prahou naplňuje svůj slogan – Pestrý život Nad Prahou a 

získává si pevnou pozici partnera obcí, neziskovek, podnikatelů i občanů.  

Krásný zbytek léta vám přeje 

Iva Cucová, ředitelka MAS 

MAS Nad Prahou v současné době usilovně pracuje na tvorbě 

dalších výzev v Operačním programu Zaměstnanost. V příštích 

měsících plánujeme vyhlásit výzvy například na podporu 

prorodinných aktivit nebo na podporu sociální ekonomiky. 

Výzva na podporu prorodinných aktivit se plánuje vyhlásit již 

v druhé polovině srpna 2018. Cílem této výzvy je vytvoření 

dostatečných možností na umístění co nejvíce dětí do 

předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnily 

rodičům zapojení na trhu práce. Výzva bude cílena například 

na příměstské tábory nebo dětské skupiny. Výzva na sociální 

podnikání by pak měla být vyhlášena koncem září 2018. 

Bližší informace ohledně výzev v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost najdete na našich webových stránkách. 

MAS podpoří sociální podnikání, 
sociální služby i prorodinné aktivity 

Rádi bychom všechny investory informovali, že jsme ŘO IROP odeslali ke schválení tři výzvy v 

rámci programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu, jehož 

vyhlášení očekáváme nejpozději v měsíci září tohoto roku. 

Výzvy jsou zaměřeny na tyto specifické cíle a opatření: 

◼ Na kole do zaměstnání, škol a za službami (SC 3. 2. Rozvoj cyklistických stezek a 

doplňující infrastruktury) – týká se výstavby cyklistických stezek a tras, které 

nenaplňují účel cykloturistiky, ale spojují sídla a umožňují bezpečnou cyklistickou 

dopravu do školy, do práce, k lékaři, na poštu, na úřad; na tuto výzvu je alokováno 

5,2 mil. Kč 

◼ Formální a zájmové vzdělávání po celý život (SC 2.1. Zkvalitňování infrastruktury 

pro vzdělávání) – umožní podporu výstavby nových kapacit MŠ nebo investic do 

rozšiřování kapacit ZŠ; na tuto výzvu je alokováno 15 mil. Kč 

◼ Místa pro setkávání a řešení krizí (SC 2.5. Zajištění služeb pro osoby sociálně 

vyloučené nebo tímto jevem ohrožené) – podpoří investice ať již do výstavby nebo 

rekonstrukcí komunitních center; na tuto výzvu je alokováno 8,9 mil. Kč 

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. 

Bližší informace najdete na našich webových stránkách. 

 

www.nadprahou.eu, červenec 2018, 2. číslo, MK ČR E  23084 

 

Finance z MAS na školky, cyklostezky i komunitní centra 

 

 

 

https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/
https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář pro žadatele 

V Programu rozvoje venkova byla 16. dubna 2018 vyhlášena 1. výzva. Vaše žádosti 

jsme přijímali do 18. května 2018. 

 

Nejvíce žádostí bylo podáno v rámci oblasti „Rozvoj zemědělského podnikání“. 

Obdrželi jsme 4 žádosti týkající se například nákupu kolového traktoru s 

automatickým řízením pomocí satelitního navigačního systému, nákupu lisu na seno 

a slámu, linky na výrobu pelet, pořízení kypřiče „strip-till“ a mnoho dalšího. V oblasti 

„Podpora na trhu zemědělských produktů“ jsme obdrželi 1 žádost týkající se nákupu 

automatu na výrobu čerstvého mléka ze dvora. Všechny žádosti uspěly a byly 

schváleny ze strany MAS a nyní budou odeslány na RO SZIF (Státní zemědělský 

intervenční fond) k závěrečnému zhodnocení.  

 

Překvapivě žádnou žádost jsme neobdrželi v oblasti „Podpora nezemědělských 

činností“ – bylo možné žádat o dotaci z oblasti ubytování, stravování, pohostinství, 

informační a komunikační činnosti, administrativní a kancelářské činnosti, sportovní, 

zábavní a rekreační činnosti, vzdělávání a poskytování ostatních osobních služeb atd.  

 

Další možnost žádat ve všech těchto oblastech bude začátkem roku 2019, konkrétněji 

budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje, případně sledujte naše stránky.  

 

Finanční prostředky pro všechny oblasti jsou stále k dispozici! Žádosti byly podány v 

celkové výši za 2 800 000 Kč z celkem 9 000 000 Kč, o které bylo možné žádat.  

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte využít konzultací. 

 

Co je to komunitní plánování? Je to pravý opak toho, když se rozhodnutí dělají někde nahoře a od stolu o lidech, o kterých reálně nikdo nic moc neví.  

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou je postaven na opravdové komunitní spolupráci, která tkví v komunikaci a tvorbě řešení tam, 

kde problém reálně je. Komunitně znamená tzv. „odspoda“. Je to hlavně o Vás, o lidech.  

Na jaře jsme mluvili se starosty všech dotčených obcí, v současnosti probíhají rozhovory s poskytovateli sociálních služeb a po prázdninách navštívíme příjemce 

sociálních služeb. Tedy konkrétní lidi, kteří potřebují péči nebo jejichž děti využívají návazné služby (různé kroužky, spolky apod.). Tyto rozhovory jsou důležité 

pro to, abychom slyšeli všechny strany: poskytovatele, zadavatele i příjemce sociálních služeb. Jak oni to vidí, kde jsou rezervy a co plánují v budoucnu. 

 

Plánujeme komunitně v pracovních skupinách 

První uskutečněná výzva v Programu rozvoje 
venkova 

Uskutečněná výzva MAS v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost již máme za sebou 

vyhlášení první výzvy MAS a to  na sociální služby. Výzva byla vyhlášena 

17. dubna 2018 a žádosti do ní mohly být podávány do 31. května 2018. 

Celková finanční alokace pro výzvu činila 2 400 000 Kč. Do této výzvy byla 

podána pouze jedna žádost z celého území MAS Nad Prahou, která je nyní 

v procesu hodnocení. 

 

Tuto žádost do výzvy MAS na sociální služby podal spolek Hospic Tempus. 

Žádost je cílena na poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním 

prostředí klientů v celém území MAS Nad Prahou s plánovaným 

rozpočtem 1 199 125 Kč.  

 

Podanou žádost již projednaly jednotlivé orgány MAS Nad Prahou. 

Výsledkem je, že žádost uspěla ve všech fázích hodnocení ze strany MAS. 

Nyní bude žádost odeslána na řídící orgán (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí) k závěrečnému ověření její způsobilosti. Konečný 

výsledek bude znám odhadem v září tohoto roku. 

 

 

Podstatnou součástí projektu jsou také tzv. Pracovní skupiny. První setkání Pracovních 

skupin proběhlo v červnu a další chystáme v září. Co si představit pod pojmem Pracovní 

skupiny? Je to v podstatě diskuze, které se účastní zástupci obcí, poskytovatelů sociálních 

služeb, vedoucí různých kroužků, mateřských center, sportovních spolků a lidé, kteří tyto 

služby využívají. Mluvíme o tom, co nás trápí v sociální oblasti, pojmenováváme konkrétní 

problémy a snažíme se hledat schůdná řešení a cesty pro jejich realizaci. Sdílíme své 

zkušenosti, což je velmi přínosné. Hlavně komunikujeme. Zajímá Vás, jak to vypadá naživo? 

Chcete se přidat? Budeme moc rádi. Přesné datum další schůzky se dozvíte na našich 

webových stránkách, na našem Facebooku anebo na stránkách svých obcí. 

Více v galerii. 

 

 

https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/program-rozvoje-venkova/aktualni-informace-pro-zadatele/
https://www.nadprahou.eu/kontakt/
https://nadprahou.rajce.idnes.cz/Setkani_pracovnich_skupin_KPSS,_21._6._2018_-_ZS_Libeznice
https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/
https://nadprahou.rajce.idnes.cz/Setkani_pracovnich_skupin_KPSS,_21._6._2018_-_ZS_Libeznice


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ZŠ a ZUŠ Líbeznice hostila Den se školou 

V pátek 25. května se jedenáct týmů škol regionu MAS Nad Prahou utkalo o 

poháry, medaile a další věcné ceny ve víceboji, který se skládal jak z 

pohybových, tak vědomostních aktivit. Na průběh víceboje se můžete podívat 

ve fotogalerii. Den se školou bývá doprovázen výtvarnou a literární soutěží, 

ocenění putují do většiny škol zastoupených na Dnech se školou. S vítěznými 

pracemi i těmi nejlepšími, na které se již ocenění nedostala, se můžete 

seznámit ve fotogalerii. 

Dny nad Prahou uspořádala Místní akční skupina Nad Prahou za svou pětiletou historii již počtvrté. Dá se říct, že letošní podoba navázala na tu loňskou a stává 

se pomalu již tradicí. A tak se na konci května uskutečnily v rámci Dne se školou Hry bez hranic, v Bašti proběhla prezentace činnosti spolků Setkání sousedů nad 

Prahou a oslava pro děti Den rodiny a třídenní akci završily cyklistické závody při Dnu se sportem. 

Dny nad Prahou byly oslavou dětí, školy, rodiny a sportu 

více na www 

 

MAS Nad Prahou podporuje cyklistiku 
 
Cyklistické závody pro širokou veřejnost XCO Beckov se uskutečnily v neděli 

27. května na trati na hranici katastrů obcí Klíčany a Bašť. Pořadatelé závodu 

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

Mistrovství regionu Nad Prahou v závodech na horských kolech. Cyklistickými 

mistry se tak mohli stát i amatérští cyklisté zařazení podle věku do celkem 23 

kategorií.  

A protože heslem pořadatelů je poznávání a setkávání lidí z regionu Nad 

Prahou, předcházelo samotnému závodu několik tréninků pod vedením 

zkušených cyklistů z TJ Sokol Veltěž. Všichni si tak mohli vyzkoušet trať závodu 

a třeba se i něco přiučit od průvodců, kteří ochotně poradili jak bezpečněji a 

rychleji jezdit na kole, jak překonat nějakou překážku.  

V letošním roce se závodu z regionu MAS Nad Prahou zúčastnilo rekordních 

šest desítek cyklistů od těch nejmenších na odrážedlech až po ty z kategorie 

nad 50 let. O umístění se poprali s dalšími 90 závodníky. Velkým potěšením 

ředitelky MAS Nad Prahou, Ivy Cucové, která dekorovala vítěze jednotlivých 

kategorií, byla skutečnost, že do mistrovských cyklistických dresů mohla 

obléct a krásné poháry předat šestnácti novým cyklistickým mistrům MAS 

Nad Prahou. Gratulujeme. Atmosféru závodů můžete nasát ve fotogalerii. 

Bašť přivítala malé i velké umělce 

V sobotu 26. května se v rámci oslav Dne rodiny uskutečnilo Setkání sousedů 

nad Prahou. Pozvání přijaly a své dovednosti prezentovaly děti z 

Mažoretkového klubu Beruška z Odolené Vody, AP aerobic clubu z 

Hovorčovic, představily se Andělky z Úžic a uskupení Tělo v pohybu z Měšic. 

Početné zastoupení bylo z Líbeznic, anglicky zarecitovaly děti z kroužku Živá 

angličtina, zazpívaly a na flétny zahrály děti se svými maminkami navštěvující 

YAMAHA Class a zatancovala děvčata ze Zumbadance spolku Stonožka. Děti 

měly ze svých obcí početný doprovod a tak se naplnil cíl akce, kterým bylo 

setkání sousedů. Program doplnila Bašť oslavami Dne rodiny a tak se celé 

rodiny bavily u loutkové pohádky Divadla Úsměv, muzikálového vystoupení 

pražské skupiny KOMIX nebo kouzelnické show v podání Romana Štabrňáka. 

Večerní část oslav pak pokračovala vystoupením Líbeznického komorního 

orchestru a promítáním české komedie Bajkeři v improvizovaném letním 

kině. Poslední návštěvníci akce se tak rozcházeli do svých domovů těsně před 

půlnocí. Na průběh oslav se můžete podívat ve fotogalerii. 

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/
https://nadprahou.rajce.idnes.cz/Dny_nad_Prahou_2018_-_Hry_bez_hranic
https://nadprahou.rajce.idnes.cz/Dny_nad_Prahou_2018_-_vytvarna_a_literarni_soutez
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/
https://photos.google.com/share/AF1QipOikfPG0zxbbWd8dEAtxRI6Omw_Rz8mdJieom_2MJkAHdu2dxAEt3L-iXa3Yr-3OA?key=Z1l6WWkwQVplcnRGVTRESHh6a0RKeTUxTTRtRkR3
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
https://nadprahou.rajce.idnes.cz/Dny_nad_Prahou_2018_-_Setkani_sousedu_nad_Prahou
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/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše nová zasedací místnost 

Představujeme náš tým – komunitně plánují: 

Ing. Ilona Chrtová – Komunitní plánování sociálních služeb  

 

Vystudovala stavební faktultu ČVUT v Praze. Má dlouholeté zkušenosti v samosprávě v místě svého bydliště jako 

starostka a také jako zastupitelka. Druhé volební období je členkou Výboru pro sociální věci, který je poradním orgánem 

Zastupitelstva Středočeského kraje. 

V sociální oblasti pracuje od roku 2007 jako ředitelka příspěvkové organizace, která poskytuje sociální služby osobám 

se zdravotním postižením. Zaměřuje se na integraci osob se zdravotním postižením do běžné společnosti. 

Ve volném čase ráda cestuje pěšky, na kole nebo autem a stejně tak ráda si zacvičí zumbu. 

Mgr. Kateřina Tylšarová, DiS. - Komunitní plánování sociálních služeb 

 

Vystudovala společensko-politickou specializaci na Vyšší odborné škole publicistiky a poté Právo na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy.  

Při studiu působila mimo jiné jako pomocná vědecká síla na Katedře správního práva a správní vědy a jako 

rešeršistka v advokátní kanceláři Giese & Partner, s. r. o.  

Po škole pracovala na České školní inspekci jako právní referentka. V současné době je koordinátorkou projektu 

Komunální plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou o. p. s. 

Ve volném čase se věnuje rodině, ručním pracím a četbě. 

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. 

 

◼ Valná hromada MAS Nad Prahou – 31. července 2018 v 18:00 
(Obecní úřad Líbeznice) 
 
 

  
 

 


