VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.
SOULAD MEZI LIDMI, PŘÍRODOU A TVOŘENÍM.
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SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé, spolupracovníci, partneři a příznivci Pošembeří,
osmičkový rok 2018 je už za námi, a proto se pojďme za ním poohlédnout. V dějinách naší země
měl zcela jistě specifické, historické místo. Podobně, ne však co do dějinného významu, tomu bylo i
v případě naší obecně prospěné společnosti, jejích aktivit, povinností či úkolů. Nejen o tom se
můžete přesvědčit na dalších stránkám letošní „Výroční zprávy za rok 2018.“ Ano, nemýlíte se, je to
již v pořadí 12.„výročka“ za dobu existence Regionu Pošembeří o.p.s.
Rok 2018 se zcela jistě zapíše v povědomí všech zpracovatelů projektů a zájemců o dotace, kterými
byla naplňována SCLLD – Strategie komunitně vedeného rozvoje – jako rok, kdy se dotační
mechanismus v naší MASce roztočil na plné obrátky. Výzva střídala výzvu, kancelář řešila nejeden
zapeklitý dotaz žadatele s řídícími orgány v rámci ne zcela jednoduchého administrativního
procesu. A to bez ohledu na to, zda šlo o OPZ – Operační program Zaměstnanost, který se rozběhl
již na sklonku roku 2017, následovaný PRV - Programem rozvoje venkova, těsně stíhaný
nejbonitnějším co do objemu dotačních prostředků IROPem – Integrovaný regionální operační
program. Ve 2. pololetí se rozběhla i finalizace připrav k vyhlášení v pořadí čtvrtého OP, konkrétně
Operačního programu Životní prostředí. Na administrativní proces úzce navazoval i proces výběru
úspěšně registrovaných žádostí, o který se starala tradičně bezchybně Výběrová komise MAS.
Programový výbor pak plnil skutečnou a částečně i nevděčnou roli rozhodovacího orgánu, a to
nejen v případech, kdy finanční požadavky žadatelů překračovaly plánované dotační prostředky.
Podrobnosti o všech dotačních výzvách roku 2018 se dozvíte na straně 11 této Výroční zprávy. Pryč
jsou, věřme, definitivně roky „podvýživy“ a naše společnost tak může, i díky Vám všem, podávat
výkon, na který má stavěný nejen svůj „motor“.
Vedle povinných aktivit, vyplývajících z výše zmíněných řádek, jsme našli čas i kapacity na další,
mysli i tělu lahodící aktivity. Podíleli či spoluorganizovali jsme jubilejní 10. Den Země na Klepci,
Jabkobraní na Tuchorazské tvrzi, pokračovali jsme ve snídání se starosty bez starostí apod.
Pošembeří je díky již 8. ročníku, a nejen na území Středočeského kraje, vnímáno jako synonymum
pro „zelenou“ aktivitu, kterými je naše „vlajková loď“, dobrovolnická akce „Ukliďme Pošembeří“.
Ta se stala inspirací pro další MASky i regiony v České republice.
Svou prestiž i respekt jsme opět upevňovali i během loňského roku zastupováním v mnoha
krajských a národních strukturách. Tato role se ještě znásobila s nástupem nového fenoménu, jímž
se stává koncept Smart Villages, chcete-li chytrý, inteligentní či digitální venkov. Právě naše MAS,
prostřednictvím vedení Krajského sdružení MAS Středočeského kraje i Pracovní skupiny Chytrý
venkov NS MAS ČR, se postavila do čela této klíčové, rozvojové příležitosti pro venkov jako takový.
Konec tohoto programového období je již pomalu na dohled, a to jsme ještě nezařadili nejvyšší
rychlost. Pokud budeme v Pošembeří stále soudržní, optimističtí a budeme se více zajímat zejména
o to, co můžeme přímo ovlivnit a méně o to, co denně přinášejí naše zbulvarizovaná média, bude
nám dobře. Tak se o to pojďme aspoň pokusit. Věřím, že se nám to za spolupráce všech našich
orgánů, ale zejména LIDÍ, podaří. Za to vám všem, pošemberským patriotům, patří neskonalý dík.
S úctou vůči vám všem
Miloslav Oliva, ředitel
Region Pošembeří o.p.s.
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KDO JSME
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (o. p. s.)
V roce 2006 zástupci 14 obcí, neziskových organizací a podnikatelů = tzv. ZAKLADATELÉ
založili obecně prospěšnou společnost (o.p.s.).

ZAKLADATELÉ









BEK, s.r.o.
Bylanka s.r.o.
Město Český Brod
Město Úvaly
MSC-NET s.r.o.
Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí
Kulturní sdružení Tuklaty –
Tlustovousy, z.s.
LECCOS, z.s.








Obec Dobročovice
Obec Hradešín
Obec Chrášťany
Obec Přišimasy
Obec Tismice
Spolek pro obnovu a rozvoj obce
Hradešín

V roce 2016 prodala firma BEK, s.r.o. svou firmu novému majiteli, který ukončil partnerství
s o.p.s., v současné době je pouze 13 zakladatelů.

Složení orgánů obecně prospěšné společnosti k 31.12.2018:
SPRÁVNÍ RADA
Bc. Jakub Nekolný (předseda), Ing. František Vyšata, Ing. Jiří Prouza, Mgr. Jana Kratochvílová,
Ing. Marcel Slováček, MBA, Pavel Běloch, Pavel Píša, Mgr. Petr Borecký, Ing. Antonín Rubín

DOZORČÍ RADA
Mgr. Jana Mašková (předsedkyně), Mgr. Magda Mašínová, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Karel
Mukařovský, Jiří Pšenčík, MUDr. Alexandr Kučera
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)
Místní akční skupinu zřídila obecně prospěšná společnost jako svou organizační složku dle § 27162746 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pro naplňování cílů Strategického plánu LEADER.
MAS je založena na partnerské spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi,
podnikateli a aktivními občany v regionu. MAS nemá vlastní právní subjektivitu. Partneři MAS se
podílejí na činnosti a plnění úkolů organizační složky na základě partnerské smlouvy, popř. rámcové
partnerské smlouvy. Nejvyšším orgánem MAS je Plénum MAS.

Složení výkonných orgánů místní akční skupiny k 31.12.2018
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Jan Král, fyzická osoba podnikající (předseda), obec Dobročovice - Ing. Tomáš Hrdlička, obec
Přišimasy - Šárka Rumanová, město Úvaly - JUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.D, TJ Slavoj Český Brod Marcela Chuchlová, Mgr. Tomáš Klinecký, advokát - Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Radek Pohnánfyzická osoba

VÝBĚROVÁ KOMISE
Osvětový spolek přátel Vrátkova - Ing. Olga Běhounková (předsedkyně), obec Poříčany - Mgr.
Hana Teršová, SK Český Brod, z.s. - Ing. Iveta Librová, LECCOS, z.s. - Renáta Neufusová, Otevřené
Úvaly, z.s. - Mgr. Jaromíra Borecká, Ing. Arch. Václav Misterka, KOSTEL - Barbora Vlasáková,
městys Kounice - ing. Lucie Tlamichová

MONITOROVACÍ A KONTROLNÍ VÝBOR
Tělocvičná jednota Sokol Kounice - Jaroslav Košťák (předseda), obec Chrášťany - Lucie
Hyblerová, město Český Brod - Ing. Jitka Šmídová, Kulturní sdružení Tuklaty - Tlustovousy, z.s. Lenka Svobodová, Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín - Mgr. Hana Korbelová, Ing. Miloš
Ciniburk, obec Přehvozdí - Ing. Václav Bažant PhD.
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PARTNEŘI MAS REGION POŠEMBEŘÍ A JEJICH ZAŘAZENÍ
DO ZÁJMOVÝCH SKUPIN K 31.12.2018
ZÁJMOVÁ SKUPINA

SUBJEKT

Sociální služby, vzdělávání, školství

Mgr. Martina Benáková
LECCOS, z.s.

POZNÁMKA

Přispívající partner MAS

Ing. Radek Pohnán
Výroba, obchod, služby

MSC-NET s.r.o.

Přispívající partner MAS

Ing. Miloš Ciniburk
Leo Dittmann
Jaroslav Havel

Přispívající partner MAS

Lucie Kovaříková
VERDEON, s.r.o.
Antonín Škoda s. r.o.
Cihelna Klíma spol. s. r.o.
Mgr. Tomáš Klinecký, advokát

Přispívající partner MAS

Energobio Comp. s.r.o.
Zemědělci

Bylanka s.r.o.

Přispívající partner MAS

Ing. Josef Šplíchal
Neil Graeme Coombes
Richard Baloun
Dagmar Balounová
TÝNICE, s.r.o.
Sady Tuchoraz spol. s.r.o.

Přispívající partner MAS

Jan Král

Přispívající partner MAS
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PARTNEŘI MAS REGION POŠEMBEŘÍ A JEJICH ZAŘAZENÍ
DO ZÁJMOVÝCH SKUPIN K 31.12. 2018
ZÁJMOVÁ SKUPINA

SUBJEKT

Děti, mládež, sport a hasiči Historické hasičstvo Dobročovice

POZNÁMKA
Přispívající partner MAS

Ing. arch. Václav Misterka
MEZERA z.s.

Přispívající partner MAS

SK Český Brod , z.s.

Přispívající partner MAS

SOSák

Přispívající partner MAS

T.J. Podlipan Kšely
Tělocvičná jednota Sokol Český Brod
Tělocvičná jednota Sokol Kounice

Přispívající partner MAS

TJ Slavoj Český Brod, z.s.

Přispívající partner MAS

Sportovní klub Poříčany, z.s.

Přispívající partner MAS

Kultura, památky, církve
a životní prostředí

„Dobrák“
KOSTEL
Kulturní sdružení Tuklaty—Tlustovousy, z.s.

Přispívající partner MAS

Osvětový spolek přátel Vrátkova

Přispívající partner MAS

Otevřené Úvaly, z.s.

Přispívající partner MAS

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín

Přispívající partner MAS

Spolek Život pod Klepcem
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PARTNEŘI MAS REGION POŠEMBEŘÍ A JEJICH ZAŘAZENÍ
DO ZÁJMOVÝCH SKUPIN K 31.12.2018
ZÁJMOVÁ SKUPINA

SUBJEKT

POZNÁMKA

Samospráva

Město Český Brod
Město Úvaly
Městys Kounice
Městys Škvorec
Obec Břežany II
Obec Bříství
Obec Černíky
Obec Dobročovice
Obec Doubravčice
Obec Hradešín
Obec Chrášťany
Obec Jirny
Obec Kozojedy
Obec Kšely
Obec Květnice
Obec Masojedy
Obec Mochov
Obec Přehvozdí
Obec Poříčany
Obec Přistoupim
Obec Přišimasy
Obec Rostoklaty
Obec Sibřina
Obec Sluštice
Obec Šestajovice
Obec Tismice
Obec Tuchoraz
Obec Tuklaty
Obec Vrátkov
Obec Vykáň
Obec Zlatá

Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS

Přispívající partner MAS
Přispívající partner MAS

POČTY PARTNERŮ MAS V JEDNOTLIVÝCH ZÁJMOVÝCH SKUPINÁCH




Děti, mládež, sport a hasiči - 10
Kultura, památky, církve
a životní prostředí - 7
Samospráva - 31





Sociální služby, vzdělávání, školství - 3
Výroba, obchod, služby –10
Zemědělci - 8
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NAŠE CÍLE
Naše činnost je zaměřena na rozvoj a udržitelnost venkovského charakteru regionu Pošembeří
s maximálním využitím a podpory kulturního, historického i přírodní bohatství území. Jsme
nápomocni budování dobrých mezilidských vztahů a partnerství, které vedou ke spolupráci napříč
všemi sektory i odvětvími území.

P O Š E M B E Ř Í V D AT E C H
Region Pošembeří o celkové rozloze přes 252 km2 leží ve Středočeském kraji, na východ Prahy.
Geograficky území zasahuje do tří okresů Středočeského kraje, okresu Kolín, Prahy - východ
a Nymburk. Do okresu Kolín patří 18 obcí, 14 obcí náleží územně do okresu Praha - východ
a nejméně obcí (5 obcí) patří do okresu Nymburk.
Na území MAS Pošembeří žilo k 31. 12. 2018 42 943 obyvatel.

HISTORIE, ČINNOST A ÚSPĚCHY REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.
2006 - Smlouva o sdružení finančních prostředků s cílem založit obecně prospěšnou
společnost a zapojit se do Programu rozvoje venkova v letech 2007 až 2013
2006 - Podpis Zakladatelské smlouvy
2007 - Zapsání společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností
2011 - Změna organizační struktury v souladu s novelou zákona o o.p.s.
2014 - Změny základních dokumentů v souladu s procesem Standardizace MAS
2014 - Získání ocenění za největší přínos v soutěži „Kraj, který nejvíce prokoukl“ (Ukliďme
Pošembeří 2014)
2015 - Získání ocenění za největší přínos v soutěži „Kraj, který nejvíce prokoukl“ (Ukliďme
Pošembeří 2015)
2016 - Získání ocenění za největší přínos v soutěži „Kraj, který nejvíce prokoukl“ (Ukliďme
Pošembeří 2016)
2017 - Získání ocenění za největší přínos v soutěži „Kraj, který nejvíce prokoukl“ Ukliďme
Pošembeří 2017)
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HISTORIE, ČINNOST A ÚSPĚCHY MAS REGION POŠEMBEŘÍ
2007- Ustavující Plénum MAS
2008 - Zřízení kanceláře na nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod
2009 - Získání podpory SPL LEADER pro Region Pošembeří (4.místo z 92 žádostí) a podepsání
Dohody se SZIF o podpoře programu LEADER
2009 - Profesionalizace týmu a zřízení kanceláře na nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
Přelom 2010/2011 - Aktualizace SPL LEADER pro Region Pošembeří (2009 – 2013)
2010 - Získání „čestného uznání“ za vynikající přístup v rozvoji venkova metodou LEADER
od MZe, SZIF a NS MAS
2011 - Získání 4. místa za kvalitu činnosti MAS (ze 112 hodnocených MAS v ČR), členové hodnotící
komise: MZe, SZIF a NS MAS ČR
2012 - Získání 14. - 18. místa za kvalitu činnosti MAS (ze 112 hodnocených MAS v ČR), členové hodnotící komise: MZe, SZIF a NS MAS
2015- Získání osvědčení o splnění Standardů MAS
2015 - Podání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
2015 - Přijetí partnerství na projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český
Brod
2016 - Vyřazení SCLLD z hodnocení
2016 - Podání nové žádosti SCLLD
2016 - Podání žádosti o podporu režijních výdajů s názvem Provozní a animační činnosti MAS Region Pošembeří (4.2)
2017 - Schválení SCLLD
2017 - Možnost čerpání finančních prostředků z projektu 4.2
2017 - Vyhlášení 1. výzvy MAS Region Pošembeří : Sladění rodinného a pracovního života
v operačním programu Zaměstnanost
2018 - Vyhlášení 2. výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, 1. výzvy z Programu rozvoje venkova a pěti výzev z Integrovaného regionálního operačního programu
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MAS REGION POŠEMBEŘÍ - SPL LEADER 2017, realizace strategie CLLD
V rámci naplnění cílů SPL LEADER pro období 2009 – 2014 jsme prováděli v průběhu celého roku
2018 monitoring realizovaných projektů, které byly podpořeny v minulých letech.
Za tímto účelem proběhly konzultace ke každoročním zprávám.
Počet projektů v době udržitelnosti je 67.
V rámci realizace SCLLD připravovala MAS své výzvy, interní postupy a preferenční kritéria pro
hodnocení projektů. V roce 2018 bylo vyhlášeno celkem 7 výzev ve třech operačních programech.
Rovněž byl připravena dvě nová opatření pro OP Životní prostředí.

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Název výzvy

Zaměření výzvy

Datum vyhláše- Alokace v Kč
ní výzvy

Do práce a do školy bezpečně a v
pohodě

Výstavba a rekonstrukce chodníků a cyklostezek

11.6..2018

22 240 440

Vzdělaný region

Výstavba infrastruktury pro základní školy a pro zájmové a neformální vzdělávání

11.6..2018

19 465 600

Sociální podnikání v regionu

Vznik nového sociálního podniku a rozšíření stávajícího podniku

19.11.2018

2 780 070

Sociální bydlení

Výstavba nových sociálních bytů, nákup,
rekonstrukce a adaptace nebytových
prostor pro sociální bydlení

19.11.2018

5 000 000

Sociální služby, komunitní centra

Rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center

19.11.2018

6 120 220

Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Název výzvy

Zaměření výzvy

Datum vyhláše- Alokace v Kč
ní výzvy

Podpora sociálního začleňování

Programy a činnosti v oblasti sociálního
začleňování

26.3.2018

5 770 000

Program rozvoje venkova (PRV)
Název výzvy

Zaměření výzvy

Datum vyhlášení Alokace v
výzvy
Kč

Podpora místního zemědělství, zpracová- 8.6.2018
ní zemědělské produkce a její uvádění na
trh, agroturistika a investice do nezemědělských činností

8 843 600
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PROJEKTY MAS
„SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ŠKOL ZE SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČESKÝ BROD

III“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647
Číslo a název výzvy: Výzva č.. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Projekt „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod III“ (dále SRS III)
navazuje na výstupy předcházejícího projektu „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu
ORP Český Brod“II, realizovaného v letech 2016 – 2017. Vedle předškolního vzdělávání a
základního školství projekt nově zahrnuje oblast základního uměleckého vzdělávání. Hlavním cílem
projektu je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v městech
a obcích správního obvodu ORP Český Brod.
V roce 2018 v rámci projektu probíhala pravidelná setkání pracovních skupin, skupiny pro
čtenářskou gramotnost, skupiny pro matematickou gramotnost, skupiny pro rovné příležitosti,
skupiny pro předškolní vzdělávání a skupiny pro financování ve vzdělávání.
Dále bylo podpořeno společné vzdělávání pedagogů, a to formou pořádání seminářů a letní školy
pedagogů.
Záměrem projektu je realizace opatření, která byla schválena v předcházejícím projektu Místního
akčního plánu výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod Hlavním cílem projektu
bylo vytvoření Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod
(dále jen MAP). Opětovně byly zmapovány požadavky na investice škol, školských zařízení
a subjektů podílejících se na rozvoji výchovy a vzdělávání a společná volba priorit.
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PROJEKTY MAS
PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS REGION POŠEMBEŘÍ

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002114
Číslo a název výzvy: průběžná výzva č. 6 IROP „ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH
SCHOPNOSTÍ MAS“
Termín realizace: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2023
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na podporu realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Náš Region II (dále jen "Strategie") pro období 2014 -2020.

Projekt předpokládá následující klíčové aktivity:
Vlastní implementace schválené Strategie
Monitoring a evaluace Strategie
Animace základních a mateřských škol

Cíle projektu:
Projekt je zacílen na naplňování jednotlivých
programových rámců strategie a v návaznosti na to
podpořit rozvoj území a zlepšit kvalitu života. Realizace strategie je postavena na třech
programových rámcích, pro IROP, pro OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. Opatření
v jednotlivých programových rámcích vycházejí ze zmapovaných potřeb území. Projekt umožní
získat prostředky na vyhlášení výzev CLLD, pořádání seminářů pro žadatele i příjemce, poskytování
konzultací a další provozní a animační činnosti MAS. A rovněž podpoří poradenství pro školy
a školská zařízení v regionu k šablonám projektů z OP VVV.
Realizace tohoto projektu umožní další rozvoj území
při zapojení místních aktérů. Tento postup je
osvědčený pro efektivní řešení problémů v území,
vychází již ze zkušenosti při naplňování Strategického
plánu LEADER Náš Region v období 2007 - 2013. MAS
působí jako důležitý sjednocující a komunikační prvek
území.
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PROJEKTY O.P.S.
UKLIĎME POŠEMBEŘÍ!
Od roku 2011 MAS organizuje každoročně na počátku jara akci
„Ukliďme Pošembeří“, která má za cíl uklidit území od nepořádku
a zároveň preventivně působit zejména na děti a vštípit jim
správné návyky a ochranu životního prostředí jako normální a
běžnou věc.
Do úklidu Pošembeří se každý rok zapojuje velké množství
organizací: mateřské školy, základní školy, sportovní oddíly,
různé zájmové a neziskové organizace, obce a v posledních letech se novým fenoménem staly
rodinné týmy a malé skupiny přátel, kteří i ve 2 – 5 lidech vykonají neuvěřitelné množství práce.
Úklid Pošembeří patří k nejvýznamnějším akcím v České republice. Svědčí o tom skutečnost, že
MAS získala čtyři roky po sobě ocenění od Nadace Veolia za největší přínos v soutěži „Kraj, který
nejvíce prokoukl“.
A jaký byl rok 2018?
Zúčastnilo se 2436 dobrovolníků a z toho 1612 dětí do 15 let
Zapojilo se 75 subjektů z regionu Pošembeří
Výsledky úklidu:



Uklidilo se 199 pneumatik



Směsný odpad: 378 pytlů; 20 m3, 1200 kg, nákladní auto, 1
postel, 1,5 pytle plechovek, hromadu odpadu, hromada
zvlhlého znečištěného papíru



Plast: 149 pytlů plastů, 13,2 kg plastů a 3 m3 plastů



Sklo: 46 pytlů skla, 40 sklenic a lahví, 55 kg skla



Papír: 9 pytlů papíru, 105,5 kg papíru, 1m3 papíru



Bio odpad: 7500 kg bio odpadu a 18 m3

Při úklidu se například našly se kusy starých koberců,
kovový odpad, dráty, železo, plechovky od nápojů i se
zbytkem barvy, trekingové hole, baterie, ostnatý drát,
krycí plachta, židle, oblečení – bundy, kalhoty, svetr,
mikina, stojan k prezentační tabuli, roztrhaná molitanová
matrace, starý polštář, 2 kola z jízdního kola, nárazník,
skříňka a rádio.
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PROJEKTY O.P.S.
„ČISTÉ POŠEMBEŘÍ - TO MÁ SMYSL!“
Tento Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Osvětový projekt, jehož poslední část byla realizována v prvním pololetí roku 2018, byl zaměřen na děti v mateřských a základních školách, na širokou veřejnost a v neposlední řadě
i na samosprávu obcí regionu. Jednotlivé aktivity směřovaly k zvýšení povědomí o nutnosti
třídění odpadů a snižování produkce odpadů. Za tímto účelem byly navštíveny mateřské školy v
území, kde dětem byly hravou formou představeny správné návyky při třídění odpadů.
Doba realizace: září 2017 - červenec 2018
Rozpočet: celkové náklady projektu 236 385 Kč, z toho dotace 189 108 Kč
Přehled jednotlivých aktivit projektu:
1. Přípravné práce na projektu
2. Osvětová činnost k likvidaci a třídění odpadu
a) Maňáskové divadlo „O znečištěné zemi“ pro MŠ včetně třídění odpadů s dětmi
b) Vytvoření vtipného komiksu o odpadu pro I. stupeň ZŠ s navazujícími třídícími dílnami
v hodinách
3. Podpora akce Ukliďme Pošembeří!
4. Video a foto soutěž z úklidů v roce 2018
5. Zakončení akce „Ukliďme Pošembeří“, vyhodnocení výsledků úklidů v regionu, vyhlášení
vítězů video a foto soutěže, třídící dílny pro veřejnost a klání obcí
6. Závěrečné vyhodnocení projektu
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UDRŽITELNOST PROJEKTŮ O. P. S.
UČÍME SE FILMEM
Registrační číslo projektu: 12/017/4210a/120/000085
Dotační titul: Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1 Realizace
projektů spolupráce
Realizace projektu: 2013 -2014
Projekt Spolupráce čtyř MAS. Cílem projektu

byla osvěta v oblasti udržitelného rozvoje se
zaměřením na místní ekonomiku a místní zemědělství formou pořádáním seminářů a filmových
projekcí.

V rámci udržitelnosti projektu jsme aktualizovali náš web a facebook projektu novinkami
korespondujícími s cíli projektu, zájemcům jsme půjčovali z naší
mediatéky DVD s dokumentárními filmy.
Zrealizovali jsme dvě aktivity:
12. května 2018 - ku příležitosti akce FENEG/ festivalu
neziskových organizací v Českém Brodě proběhla propagace
Mediatéky s nabídkou filmů k zápůjčce

18. října 2018 - ku příležitosti oslav 100 let ČSR v Vitríny
Doubravčicích proběhla propagace Mediatéky s nabídkou filmů
k zápůjčce

VENKOVSKÁ TRŽNICE III
Registrační číslo projektu:
11/013/4210a/232/000018/4
Dotační titul: Programu rozvoje
venkova, Opatření IV.2.1.
Realizace projektu: 2012 - 2013

Vitríny byly udržovány v provozu i po termínu povinné
udržitelnosti, spolupracuje přibližně polovina obcí.
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ČINNOST MAS V ROCE 2018
SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍ A KRAJSKOU SÍTÍ MAS ČR
Spolupráce obou sítí pokračovala úspěšně i v roce 2018.
Na únorovém plénu Krajského sdružení MAS ve Středočeském kraji byl zvolen jejím předsedou
ředitel naší MAS Pošembeří Miloslav Oliva a tím se automaticky
stalo Pošembeří i členem Výboru Národní sítě MAS.
Ředitel o.p.s. tak na sebe přijal nelehkou roli, spočívající nejen
v zastupování středočeských MAS na úrovni Národní či Regionální
stále konference, ale zejména v konsolidování Krajského sdružení , které čítá 27 MAS ve
Středních Čechách. Je to největší KS co do počtu MAS, celkového území i obyvatel na něm
žijícím z celé České republiky.
Za skutečně dělné spolupráce Výboru KS MAS Sk se brzy projevily první plody i pozitivní ohlasy.
Získaly jsme do „pokladny“ o.p.s. finanční dotaci od Středočeského kraje, ze které jsme pořídili
vratné, ekologické půllitrové kelímky, které budeme půjčovat od r. 2019 pořadatelům
kulturních a sportovních akcí na území MAS.
Zapojili jsme se také v rámci konceptu Chytrého venkova intenzivně do cyklu Vzdělávání
Středočeských MAS v inovativních řešeních, abychom pak uměli našim starostů, obcím,
podnikatelům či zájemcům vysvětlit výhody, příležitosti a výzvy, které před českým venkovem
stojí. Jde o podobnou situaci, která je srovnatelná snad jedině s výstavbou železnice či
elektrifikací.
Vedle toho ředitel o.p.s., předseda KS MAS SK a člen Výboru NS MAS ČR, je zapojený do
činnosti několika pracovních skupin zaměřených na Chytrý venkov. To vše, zcela logicky,
posiluje povědomí a kredit Pošembeří na krajské či celostátní úrovni.
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ČINNOST MAS V ROCE 2018
SNÍDANĚ SE STAROSTY BEZ STAROSTÍ
V pondělí 23.4.2018 se uskutečnila v kanceláři MAS Region Pošembeří v Českém Brodě „Snídaně
starostů bez starostí“. Jednalo se o neformální diskusní setkání se zástupci obcí z regionu
Pošembeří.

DEN ZEMĚ NA KLEPCI
MAS se 21.4. 2018 tradičně zúčastnila při příležitosti Dni Země happeningu na vrchu Klepec , kde
představila výsledky akce Ukliďme Pošembeří a také zábavnou a hravou formou propagovala
nutnost třídit odpad.

FENEG
Dne 18.5.2018 se MAS aktivně účastnila Festivalu neziskových organizací v Českém Brodě.
Prezentovala zde výsledky akce Ukliďme Pošembeří 2018 a vyhlásila vítěze fotografické a video
soutěže spojené s úklidem území od odpadků.
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PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST MAS
MĚSÍC

MÍSTO A NÁZEV AKCE
Krajský úřad Středočeského kraje– Spojujeme středočeský venkov

leden

Národní síť MAS—Praha
Konference Středočeského kraje - Region budoucnosti – SIC Dolní Břežany
Krajská síť MAS Středočeského kraje – Praha - jednání pléna

únor

Krajská síť MAS Středočeského kraje - Praha - Valná hromada
Konference SMART Region
Konference Odpad zdrojem—Choťovice

březen

Národní síť MAS—Jinřichův Hradec—jednání výboru
9. Národní stálá konference NS MAS
Krajská síť MAS Středočeského kraje — Sázava—jednání pléna
30. Plénum MAS a 1. Správní rada a Dozorčí rada a jednání zakladatelů
Den Země 2018 - vrch Klepec - Regionální setkání NNO, spolků a zástupců obcí
Krajská síť MAS Středočeského kraje - Brandýs nad Labem

duben

květen

Národní síť MAS –Praha—jednání výboru
Ukliďme Pošembeří 2018
Veletrh URBIS SMART CITY FAIR v Brně
Snídaně se starosty bez starostí
XXII . Okruh ČESKOBRODSKÝ - Český Brod - Memoriál Otakara Jeníka
Festival neziskových organizací—Český Brod
Národní síť MAS—Rožnov pod Radhoštěm—jednání výboru
LEADERFest—Rožnov pod Radhoštěm
31.Plénum MAS

červen

Národní síť MAS –Praha—jednání výboru
32. Plénum MAS a 2. Správní rada a Dozorčí rada
Krajská síť MAS Středočeského kraje - Chraštice—jednání pléna

srpen

Země Živitelka
100 let ČSR v Doubravčicích

září

Krajská síť MAS Středočeského kraje— Týnec nad Labem—jednání pléna
Národní síť MAS –Strážnice—jednání výboru
10. výročí Celostátní sítě venkova—Senát ČR
Krajská síť MAS Středočeského kraje - Mutějovice –jednání pléna

říjen

Národní MAS—Choceň –jednání výboru a Valná hromada
33. Plénum MAS
Oslavy 100 let výročí ČSR – Škvorec, Hradešín
11. Národní stálá konference—Karlovy Vary
Národní síť MAS - Praha—jednání výboru

listopad

Krajská síť MAS Středočeského kraje - Jince –jednání pléna
Snídaně se starosty bez starostí
Krajská síť MAS Středočeského kraje – Praha—jednání pléna

prosinec

Regionální stálá konference Středočeského kraje
3. Správní rada a Dozorčí rada
Národní síť MAS - Praha—jednání výboru
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TÝM KANCELÁŘE REGIONU POŠEMBEŘÍ O.P.S.
Fungování o.p.s. i MAS zajišťuje kancelář Regionu Pošembeří o.p.s. 5 kmenovými zaměstnanci,
jejichž průměrný přepočtený počet v roce 2018 byl osoby 3 na hlavní pracovní poměr. Společnost
zaměstnávala také přechodně zaměstnance na dohodu o provedení práce.
Odměna za výkon funkce ředitele společnosti činila v roce 2018 částku 165 852 Kč. .

Jméno

Zařazení

Kompetence

ředitel o.p.s., projektový

management, kontrola, jednání za o.p.s.,
příprava výzev, kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, konzultace se žadateli

Mgr. Miloslav Oliva

manažer PRV

Ing. Šárka Pučálková

administrace a řízení projektů, Strategie
vedoucí zaměstnanec pro
2014-2020, příprava výzev, kontrola forrealizaci SCLLD, projektový
málních náležitostí a přijatelnosti, konzulmanažer IROP
tace se žadateli a řídícím orgánem

Hana Vrbovcová

příprava výzev, kontrola formálních náležiprojektový manažer IROP a
tostí a přijatelnosti, konzultace se žadateli
OP ŽP
a řídícím orgánem

Mgr. Bc. Jana Tůmová

příprava výzev, kontrola formálních náležiprojektový manažer OPZ, tostí a přijatelnosti, konzultace se žadateli
projekty OP VVV - Šablony a řídícím orgánem, konzultace a pomoc se
zpracováním projektů Šablony

Ing. Samira Goldšmídová

příprava výzev, kontrola formálních náležiprojektový manažer OPZ a
tostí a přijatelnosti, konzultace se žadateli
PRV
a řídícím orgánem

Bc. Gabriela Vraj

asistentka

administrace, PR propagace, projekt EVVO,
projekt Sdílené radosti a strasti škol III,
UKLIĎME POŠEMBEŘÍ

Ing. Gabriela Záhrobská

externí účetní

dohled nad hospodařením a financemi
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 2018

NÁKLADY (v tis. Kč)

2018

Kancelářské potřeby

47

Prodané zboží

8

Drobný majetek

37

Propagace

1

Poštovné, telefony, internet

32

Nájem včetně služeb

125

Projekty

146

Služby

169

Osobní náklady + cestovné

2 232

Ostatní náklady + pojištění

190

Celkem
VÝNOSY (v tis. Kč)

2 987
2018

Tržby za zboží a služby

65

Dotace Stř. kraje - EVVO

200

SCLLD - projekt Provozní a animační činnosti MAS

1 957

MAP - projekt Sdílené radosti a starosti škol III

331

Dary - ČSOP

25

Rámcové smlouvy

563

Ostatní - dotace z KS MAS

44

Celkem

3 185
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PODPOŘILI NÁS - DĚKUJEME

Dále děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli při akci Ukliďme Pošembeří 2018,
Kavárně u Madony Č. Brod, Kancelářské a školní potřeby, Český Brod, Suvorovova 156.
22
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Region Pošembeří o.p.s.
IČ 27863492; IČ provozovny 1000189571
Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 475, dne 14. 3. 2007, číslo
registrace F 15626/2007.
Bankovní spojení:
0435066359/0800 Česká spořitelna
Kancelář MAS:
Náměstí Arnošta z Pardubic č. 56
282 01 Český Brod
Sídlo Region Pošembeří o.p.s.:
Hradešín 73
282 01 Český Brod

Kontakt:
Tel.: 314 001 024 - 025
E-mail: info@posemberi.cz
Internetové stránky:
www.posemberi.cz
Facebook:
www.facebook.com/Posemberi

Výroční zprávu sestavil na základě údajů k 31. 12. 2018 dle § 20 a 21 zákona č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech tým kanceláře Regionu Pošembeří o.p.s.

Plénum MAS Regionu Pošembeří schválilo Výroční zprávu 2018
na svém zasedání dne x. x. 2019
Správní rada Regionu Pošembeří o.p.s. schválila Výroční zprávu 2018
na svém zasedání dne x. x. 2019.

REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.
SOULAD MEZI LIDMI, PŘÍRODOU A TVOŘENÍM.
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