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Integrovaný regionální operační program (IROP)

 Míra podpory: 95 %

 Podporované oblasti: kulturní dědictví, sociální podniky (investiční), doprava

 Celkový počet podpořených projektů: 8

 Dotace celkem: 20 173 164,99 Kč

 MAS nepředpokládá vyhlášení dalších výzev z IROP.



Příklad podpořeného projektu v oblasti kulturní 

dědictví:

Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově

 Způsobilé výdaje: 1 601 863,04 Kč

 Dotace: 1 521 769,89 Kč

 Realizace projektu již ukončena.

 Stručný popis:

Základní rekonstrukční práce, posílení

bezpečnostních prvků EZS/EPS a napojení na pult

centralizované ochrany Městské policie Broumov.



Příklad podpořeného projektu v oblasti 

sociální podniky (investiční):

Rozšíření sociálního podniku Tiskárny 

Centrum služeb Broumov s. r. o.

 Způsobilé výdaje: 2 326 872 Kč

 Dotace: 2 210 528,4 Kč

 Aktuálně je podaná a hodnotí se 

závěrečná žádost o platbu.

 Stručný popis:

Rozšíření produkční kapacity podniku,

konkrétně nakoupení tiskáren, a to umožní

další nezbytný rozvoj tohoto podniku.



Příklad podpořeného projektu v oblasti 

doprava:

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov 

- chodník v ulici Kladská u KOH-I-NOORU

 Způsobilé výdaje: 1 326 722,08 Kč

 Dotace: 1 260 385,98 Kč

 Realizace projektu již ukončena.

 Stručný popis:

Výstavbu nového chodníku podél ulice Kladská

a nového přechodu pro chodce přes ulici

Kladská včetně bezpečnostního ostrůvku a

osvětlení.



Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 Míra podpory: 60-85 %

 Podporované oblasti: výsadba dřevin, sídelní zeleň

 Celkový počet podpořených projektů: 14

 Dotace celkem: 12 434 638 Kč

 MAS nemá možnost vyhlásit další výzvu.



Příklad podpořeného projektu v oblasti výsadba 

dřevin:

Obnova krajinných struktur ve Zdoňově lll.

 Způsobilé výdaje: 438 122,3 Kč

 Dotace: 372 403,96 Kč

 Předpokládaný termín závěrečné žádosti o 

platbu: 31. 7. 2022

 Stručný popis:

Dosadby vybraných stávajících prvků zeleně a

výsadby nových liniových a plošných prvků

zeleně v zemědělské krajině.



Příklad podpořeného projektu v oblasti výsadba 

zeleně:

Výsadba v intravilánu Města Broumov

 Způsobilé výdaje: 2 674 231 Kč

 Dotace: 1 604 538,6 Kč

 Předpokládaný termín závěrečné žádost o 

platbu: 31. 7. 2023

 Stručný popis:

Nové výsadby a dosadby stromů a keřů ve

vybraných lokalitách v intravilánu města

Broumova.



Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 Míra podpory: 85-100 % dle typu žadatele

 Podporované oblasti: prorodinná opatření, zaměstnanost, sociální a návazné služby, sociální 

podnikání

 Celkový počet podpořených projektů: 10

 Dotace celkem: 12 898 855 Kč

 MAS nemá možnost vyhlásit další výzvu z OPZ.



Příklad podpořeného projektu z oblasti 

prorodinných opatřeních:

Příměstské tábory na Broumovsku

 Způsobilé výdaje: 1 209 473,28 Kč

 Dotace: 1 209 473,28 Kč

 Projekt je ukončen.

 Stručný popis:

Realizace příměstských táborů za účelem

usnadnění pracovního života rodičů.



Příklad podpořeného projektu z oblasti 

zaměstnanosti:

Pracujeme na Broumovsku

 Způsobilé výdaje: 2 678 971,77 Kč

 Dotace: 2 678 971,77 Kč

 Projekt je ukončen.

 Stručný popis:

Projekt byl zaměřen na snížení lokální

nezaměstnanosti, podporu zaměstnatelnosti a

rozvoj dovedností a sociálního začleňování

účastníků ve spolupráci se zaměstnavateli.



Příklad podpořeného projektu z oblasti 

sociálních a návazných služeb:

Komunitní klub Začít spolu

 Způsobilé výdaje: 2 678 971,77 Kč

 Dotace: 2 678 971,77 Kč

 Projekt je ukončen.

 Stručný popis:

Projekt byl zaměřen na snížení lokální

nezaměstnanosti, podporu zaměstnatelnosti a

rozvoj dovedností a sociálního začleňování

účastníků ve spolupráci se zaměstnavateli.



Příklad podpořeného projektu z oblasti 

sociálního podnikání:

Rozšíření sociálního podniku Tiskárny centrum 

služeb Broumov s. r. o. - neinvestiční

 Způsobilé výdaje: 2 772 900 Kč

 Dotace: 2 356 965 Kč

 Předpokládaný termín závěrečné žádosti o 

platbu: 31. 3. 2022

 Stručný popis:

Projekt byl zaměřen na snížení lokální

nezaměstnanosti, podporu zaměstnatelnosti a

rozvoj dovedností a sociálního začleňování

účastníků ve spolupráci se zaměstnavateli.



Program rozvoje venkova (PRV)

 Míra podpory: 45-100 % dle typu žadatele

 Podporované oblasti: nezemědělské podnikání, zemědělské podniky, pozemkové úpravy, 

lesnické technologie, podpora venkovských oblastí

 Celkový počet podpořených projektů: 28

 Dotace celkem: 13 029 399 Kč

 MAS bude vyhlašovat další výzvu v roce 2021.



Příklad podpořeného projektu z Fiche investic 

do nezemědělských podniků:

Pořízení speciálního stavebního stroje 

teleskopického manipulátoru

 Způsobilé výdaje: 1 310 000 Kč

 Dotace: 1 604 538,6 Kč

 Aktuálně se hodnotí žádost o platbu.

 Stručný popis:

Rozšíření zemědělské činnosti o novou

podnikatelskou aktivitu v oblasti stavebnictví –

pořízení pracovního stroje.



Příklad podpořeného projektu z Fiche

investic do zemědělských činností:

Pořízení strojů a rekonstrukce farmy

 Způsobilé výdaje: 3 500 000 Kč

 Dotace: 2 100 000 Kč

 Projekt je ukončen.

 Stručný popis:

Rozvoj zemědělské farmy – pořízení strojů

a rekonstrukce střechy skladu sena.



Příklad podpořeného projektu z Fiche

pozemkových úprav:

Polní cesta v kú Křinice – PC7

 Způsobilé výdaje: 3 523 968 Kč

 Dotace: 1 888 980 Kč

 Aktuálně se hodnotí žádost o platbu.

 Stručný popis:

Rekonstrukce polní cesty PC 7 dle v

souladu se schválenými pozemkovými

úpravami.



Příklad podpořeného projektu z Fiche

lesnických technologií:

Technologie na vyvážení dřeva LHC 

Hejtmánkovice

 Způsobilé výdaje: 688 500 Kč

 Dotace: 327 037 Kč

 Projekt je ukončen.

 Stručný popis:

Pořízení technologie do lesa.



Příklad podpořeného projektu z Fiche podpora venkovských oblastí:

 Z této Fiche jsou všechny vybrané projekty před realizací.

 Další výzva z Programu rozvoje venkova:

 Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je duben/květen 2021. 

 Výzva bude zaměřena znovu na Fichi Podpora venkovských oblastí.



Šablony pro školy



Šablony pro školy

 Projekty šablon II

 Školy, školky, školní družiny a středisko volného času

 Území je podpořeno částkou přesahující 11 mil. Kč

 Projekty šablon III

 Školy, školky

 Prozatím zapojeny 2 subjekty – ZPŠ Kladská Broumov, MŠ Meziměstí

 Zapojeným subjektům poskytujeme metodickou podporu při těchto aktivitách:

 Zprávy o realizaci, žádosti o změnu, žádost o podporu



Informace o přípravě 

nové Strategie CLLD 

pro programové 

období 2021-2027



Koncepční část Strategie MAS pro období 

2021-2027

 Menší rozsah Strategie oproti současnému programovému období.

 Doporučení z Ministerstva pro místní rozvoj:

 Nedělat povinné kapitoly, resp. je nezařazovat přímo do strategie (zhotovit pouze pro vlastní 

potřebu).

 Dodržovat doporučenou délku kapitol (zbytek informací umísťovat na web MAS).

 Příprava koncepční části Strategie:

 sběr projektových záměrů: 01/2020

 tvorba strategie: 6/2020-01/2021

 předložení koncepční části strategie: 02/2021

 Začátek nového programového období bude pravděpodobně od roku 2022.



Časový harmonogram

Činnost Předpokládané datum 

uskutečnění

Dokončení SCLLD 21+ kanceláří MAS 16. 12. 2020

Předložení SCLLD 21+ k veřejnému připomínkování 18. 12. 2020

Projednání s Radou MAS 14. 1. 2021

Veřejné projednání SCLLD pro období 2021-2027 Leden 2021

Schválení Valnou hromadou MAS Únor 2021

Podání SCLLD 21+ ŘO Únor 2021

Příprava akčních plánů jednotlivých OP kanceláří MAS 1. pol. 2021

Projednání akčních plánů s orgány MAS Podzim 2021

Schvalování akčních plánu ŘO Konec roku 2021



Hospodaření spolku 

a rozpočet



Hospodaření spolku a rozpočet

 Celkové předpokládané výdaje za rok 2020 budou ve výši 3 400 000 Kč, tj. nižší než bylo 

plánováno v rozpočtu na rok 2020. Výdaje budou nižší cca o 700 000 Kč.

 Předpokládané příjmy budou ve stejné výši jako výdaje.

 Důvodem nižších výdajů je situace vyvolaná pandemií Covid-19. Neuskutečnilo se mnoho 

našich plánovaných akcí, především v projektu MAP II.

 Neproběhly tyto akce: DPP 180 000 Kč, vzdělávací akce pro učitele 170 000 Kč,  sociální 

pojištění za zaměstnance 120 000 Kč, pronájem prostor na vzdělávací akce 30 000 Kč, cestovné 

a pohonné hmoty 30 000 Kč, tonery do tiskárny 20 000 Kč, občerstvení na seminářích 30 000 

Kč.

 Návrh rozpočtu na rok 2021 je nižší než na rok 2020. 

 Z přiložené tabulky k rozpočtu 2021 je zřejmé, že se bude pokračovat v čerpání již schválených 

projektů SCLLD a MAP II. 

 Výdaje a příjmy jsou naplánované ve stejné výši – 4 072 000 Kč. 

 Rozpočet 2021 bude vyrovnaný.



Hospodaření spolku za rok 2020



Hospodaření spolku za rok 2020



Hospodaření spolku za rok 2020



Rozpočet pro rok 2021



Rozpočet pro rok 2021



Rozpočet pro rok 2021



Aktuální informace 

o postupu realizace 

projektu MAP II



Přehled uskutečněných vzdělávacích akcí 

za rok 2020

 27. 2. 2020 Komunikace pro učitele

 27. 2. 2020 Komunikace rodičů a školy

 16. 11. 2020 Mediální výchova 21. století pro učitele-online

 19. 11. 2020 Tvoříme výrobky ze dřeva v MŠ-online

 Hudebníci zapojení do hodin hudební výchovy a hudebních chvilek 

v ZŠ a MŠ (pouze částečná realizace aktivity).

 Další akce byly zrušeny či přesunuty kvůli nouzovému stavu.



Společná setkání

 On-line setkání zástupců odborů školství ORP a MAP se zástupci kraje

 řešení aktuálního stavu ve školách (on-line vzdělávání, problematika spojená s nouzovým stavem)

 poskytování pomoci ze strany kraje

 velké setkání ke sdílení zkušeností škol s on-line výukou

 On-line porady ředitelů ZŠ a MŠ

 sdílení zkušeností

 účast specialisty na řešenou problematiku



Pracovní skupiny

 Pracovní skupina pro čtenářskou 

gramotnost

 odborník Mgr. et Bc. Jana Stejskalová

 vzdělávací akce ve spolupráci s Městskou 

knihovnou v Broumově a v Meziměstí.

 3 ze 4 jednání PS se konalo on-line

 Pracovní skupina pro matematickou 

gramotnost 

 odborník RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.

 plánování aktivit na podporu matematické 

gramotnosti v regionu, vzdělávací akce

 3 ze 4 jednání PS se konalo on-line



Pracovní skupiny

 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 plánování aktivit spolupráce do MAP II

 nutno postupovat podle Metodiky rovných 

příležitostí

 odborník Mgr. Michal Tačík

 plán akce Festival organizací

 Pracovní skupina pro financování       

 mapování stavu budov škol

 schvalování RAP a AP



Mentoring nových a začínajících pracovníků škol

 Prodloužení aktivity

 Od září 2019 do června 2021

 Původně zapojeno 9 pedagogických pracovníků z různých škol, k 
září 2020 je jich zapojeno 7

 podpora profesního rozvoje pedagoga, 

 Na úvodní workshop v roce 2019 navázala komplexní podpora 
cca 1x/měsíc (dle domluvy a potřeb pedagogického 
pracovníka)

 Průběžný reflektivní workshop (10. 12. 2020)

 ohlédnutí za procesem podpory,

 reflexe posunů, 

 vzájemné sdílení inspirací a příkladů dobré praxe

 Závěrečný workshop (plán na červen 2021)



Přejeme krásné Vánoce 
a úspěšný nový rok 

2021.


