MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

MAS „Přiďte pobejt!“ vznikla v roce 2004 jako občanské sdružení schválené
ustavující valnou hromadou a zaregistrované dne 26. 4. 2004 ve znění podle změny schválené
valnou hromadou dne 7. 12. 2006 v Jilemnici.
Sídlo občanského sdružení:
Kancelář:
Zvědavá ulička čp. 50
514 01 Jilemnice

Adresa:
Roztocká 500
514 01 Jilemnice

PŮSOBNOST
Sdružení vyvíjí svoji činnost ve všech členských obcích Jilemnicka - svazku obcí.:
měst Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou a obcí
Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jestřabí
v Krkonoších, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Paseky nad Jizerou,
Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice
v Libereckém kraji.

POSLÁNÍ A ČINNOST
Posláním sdružení je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území –
venkovského mikroregionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací,
drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území,
s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a
strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci.
Činnost občanského sdružení MAS „Přiďte pobejt!“ je zaměřen na podporu regionu
naplňovaném pomocí Programu rozvoje venkova Osy IV. Leader. Za tímto účelem byla
koncem roku 2008 podána Žádost o dotaci na realizaci Strategického plánu Leader. MAS
„Přiďte pobejt!“ v žádosti uspělo a od roku 2009 přivedlo do území prostřednictvím 9 výzev
téměř 40 milionů korun.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA A STATUTÁRNÍ ORGÁNY k 31. 12. 2014
MAS měla v roce 2014 celkem 27 členů, z toho 81,5 % právnických osob a 18,5 % fyzických osob.

Programový výbor (Rada o. s.)
Alena Šedá - soukromý zemědělec
Mgr. Zdeňka Flousková - SDH Žďár u Staré Paky

MAS „Přiďte pobejt!“o.s.
Ing. Martin Šnorbert - MěÚ Jilemnice
Ing. Ivan Karbusický - soukromý zemědělec
Ing. Petr Matyáš - MěÚ Rokytnice nad Jizerou
Výběrová komise
Marie Karbusická Hana Růžičková - OÚ Paseky n. J
Ing. Jaroslav Nechanický - TJ Vysoké nad Jizerou
Ing. Lubomír Jiřiště – FO ekolog
Ing. Petra Novotná - SDH Poniklá
Ing. Radomír Šťásek - JUNÁK - Svaz skautů a skautek ČR Středisko JILM Jilemnice
Ladislav Jiřička - SDH Čistá u Horek
Leoš Mejvald - TJ Sokol Martinice v Krkonoších
Monitorovací výbor (Dozorčí rada o. s.)
Mgr. Jiří Paulů - ředitel Společenského domu Jilm
Ing. Tomislav Pocházka - Rokytnice nad Jizerou
Marek Kulhavý - Rautis a.s.
Zaměstnanci o. s.
Jméno
Nosková Věra
Vanclová Petra
Trojanová Hana
Šedá Alena
Karbusický Ivan
Flousková Zdeňka

Zařazení
Manažer MAS
Projekt man. MAS
Asistentka
Předseda MAS
Jednatel MAS
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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014
S rokem 2014 uzavíráme svoji činnost v programu Leader, kancelář MAS „Přijďte
pobejt!“ rekapituluje dosažené výsledky a připravuje se na další plánovací období.
Pokračovali jsme v práci na tvorbě nového dokumentu rozvoje území - Strategii komunitně
vedeného rozvoje ( SCLLD) pro období 2014-2020, a to i nadále ve spolupráci s Agenturou
regionálního rozvoje v Liberci a Labyrintem Pro s.r.o. V září 2014 byla zveřejněna pracovní
verze SCLLD na stránkách MAS „Přiďte pobejt!“ a zaslána i na Ministerstvo pro místní
rozvoj k připomínkování.
MAS „Přiďte pobejt!“ finalizovala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje v
analytických a strategických částech a stále čeká na schválení Operačních programů, aby
mohla Strategii dokončit.
Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi v projektech spolupráce se v roce 2014
dostala do finále. Jeden projekt byl dokončen a druhý je těsně před dokončením.
Z akcí pro veřejnost – vzhledem k útlumovému programu MAS – jsme uskutečnili jen Den
Země. Plánované Krasojízdy na rohačkách byly odvolány pro nedostatek sněhu.

Strategický plán Leader
Zde ještě přetrvávaly povinnosti kanceláře k projektům z poslední 9. výzvy a dohled
nad udržitelností projektů z výzev předchozích. S koncem roku 2014 byly zadministrovány
poslední projekty.

SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Projekty spolupráce přinášejí cenné zkušenosti a poznatky o práci jiných MAS a jsou
kulturním, společenským a v neposlední řadě i finančním přínosem pro naše území.
Geopark - šance pro region
Pokračovali jsme v projektu spolupráce se zahraničím partnerem, se švédskou
MAS DalAlvarna. Tento projekt úzce navazuje na úspěšný mezinárodní projekt
s italským partnerem. Cílem projektu je přiblížit obyvatelům unikání
geologické hodnoty našeho území. V rámci projektu vzniknou dvě venkovní
expozice, a to v Jilemnici a v Čisté u Horek.
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Geopark – poznání, rozvoj, sjednocení
V době udržitelnosti mezinárodního projektu spolupráce byly zorganizovány Slavnosti
Geoparku. Slavnosti proběhly v rámci akce Velká cena Ptýrova v sobotu 16. srpna 2014.
Koňská Farma Ptýrov se nachází na okraji Českého ráje u Mnichova Hradiště a konají se zde
důležité akce domácího a mezinárodního významu, které jsou doprovázeny pozorností i
mezinárodního publika a médií. Tato sobota patřila také řemeslníkům z území Geoparku, kteří
zde předváděli své tradiční dovednosti. V rámci Slavností Geoparku byly u objektu farmy
umístěny stánky s řemeslníky a výtvarná dílna pro děti.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Slavíme Den Země – prohlubování vztahu k životnímu prostředí
Oslavy Dne Země se v Jilemnici uskutečnily již po deváté. Na děti 4. až 6. tříd
základních škol opět čekaly dva poznávací okruhy s tématy dotýkajícími se jedinečnosti i
ochrany naší Země. Novinkou bylo seznamování se s hodnotami Geoparku Český ráj, který
zasahuje až na Jilemnicko. Děti se dozvěděly také o možnosti zúčastnit se soutěže Správy
KRNAP Miss louka. Smyslem bylo vybrat krásnou louku v okolí a nalézt hospodáře, který o
ni pečuje. Den Země proběhl za krásného počasí a ke všeobecné spokojenosti všech.

Účast na veletrhu Země Živitelka – prezentace MAS v jiných
regionech

I v letošním roce se MAS „Přiďte pobejt!“ zúčastnila
40. ročníku agrosalónu Země živitelka v Českých
Budějovicích. Pod záštitou Národní sítě MAS ČR zde MAS
Libereckého kraje prezentovaly svůj kraj na společném stánku.

Exkurze za příklady dobré praxe ve spolupráci CSPV Liberec
MAS Libereckého kraje a Celostátní síť pro venkov uspořádaly čtvrtý ročník exkurzí
Příklady dobré praxe – Tváře Libereckého kraje. Prezentace našeho regionu se uskutečnila 25.
září 2014. Na programu byla návštěva kompostárny na Jilemnicku. Účastníkům byla
předvedena technika, která sbírá, sváží a zpracovává zelenou hmotu z celého území.
Manažerka Svazku Jilemnicko poskytla přednášku o průběhu zpracování nadrceného a
překopaného materiálu na kvalitní kompost a informovala o způsobu fungování celého
systému na Jilemnicku.
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PROPAGACE
PF 2014 (náklad 100 ks)

ÚČAST ČLENŮ SDRUŽENÍ NA JEDNÁNÍCH, ŠKOLENÍCH A AKCÍCH
Jednání valné hromady:
25.3.
Jednání programového výboru:
23.1.,25.2.,21.3.,24.6.,12.8.,18.8.,30.9.,5.12.,
Jednání dozorčí rady:
25.3.
Jednání pracovních skupin:
27.3.,15.4.,22.7.,18.8.,
Zaměstnanci kanceláře MAS se během roku zúčastnili:
Setkání MAS LK
Kurz Montoring a evaluace SPL
Školeni metodiky tvorby SCLLD
Seminář pro standardizaci MAS
Konference na podporu regionálního rozvoje
Evropské fondy 2014-2020
Školení pro vhodné fungování územních politik
Seminář pro monitoring a hodnocení
Seminář k pravidlům IV.2.1.
Dotace pro obce

5.2.,29.4.,4.11.,
15.5.,16.5.,4.6., 5.6.,
9-10.6.
30.7.
23.10.
8.11.
30.10.
4.11.
4.11.
12.12.

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
2. veřejné projednání strategie pro období 2014-2020

13.6.

ZÁVĚR
V roce 2014 jsme získali finanční prostředky na zpracování SCLLD na plánovací
období 2014-2020 od Ministerstva pro místní rozvoj a Libereckého kraje. Rozpracovaný
dokument je zveřejněn na našich webových stránkách a jeho dokončení závisí na schválení
Operačních programů u Evropské komise.
Před žádostí o čerpání finančních prostředků podle nové strategie (SCLLD) musí
každá MAS projít certifikací předepsanou Ministerstvem zemědělství. Pokud MAS „Přiďte
pobejt!“ získá certifikaci a její SCLLD bude schválena u Ministerstva pro místní rozvoj,
budeme opět poskytovat finanční podporu žadatelům z regionu Jilemnicka na uskutečnění
jejich projektových záměrů.
Věříme, že se nám podaří se opět vydat na cestu, po které jsme už kus společně a úspěšně ušli.
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STRATEGICKÝ PLÁN LEADER A JEHO VYHODNOCENÍ
Po dobu realizace SPL MAS vyhlásila celkem 9 výzev, ve kterých bylo přijato
90 žádostí a následně podpořeno 81 projektů. Na celém území působnosti MAS
získali žadatelé prostřednictvím dotací 35 408 146 Kč. Na konečnou realizaci všech
vybraných projektů bylo vynaloženo (spolu se spoluúčastí žadatelů) zhruba 60 miliónů Kč.
Rozdělení dotací z programu Leader 2007-2014

Plnění indikátorů MAS
• Počet nakoupených strojů, výrobního zařízení technologie
• Počet vybudovaných nebo obnovených objektů
• Počet obnovených památek
• Počet nově vybavených objektů
• Počet vybudovaných nebo obnovených expozic
• Počet vydaných publikací nebo vytvořených studií
• Počet km vzniklé nebo obnovené stezky

35
34
24
18
2
3
4

Dopad realizace jednotlivých projektů byl sledován v těchto oblastech:
(počet dotčených subjektů)
• Zvýšení aktiv příjemce
10
• Zkvalitnění pracovních podmínek
12
• Zachování zemědělské prvovýroby
8
• Nižší náklady na provoz
12
• Zkvalitnění welfare zvířat
3
• Zvýšení obratu v nezemědělské činnosti příjemce
2
• Zvýšení zisku v nezemědělské činnosti příjemce
3
• Zvýšení obratu příjemce
2
• Počet objektů, využity v cestovním ruchu
20
• Počet osob navštěvující dotčené objekty
12 840
• Snížené náklady na údržbu
22
• Zvýšení bezpečnosti a komfortu návštěvníků
30
• Počet projektů se zvýšenou mírou využití u dotčených projektů 12
• Vznik nových spolků/ nebo aktivit v důsledku realizace projektu 13
• Počet vyškolených účastníků
73
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EKONOMICKÁ ČÁST

Ekonomická část výroční zprávy
Přílohu této výroční zprávy tvoří roční účetní závěrka.
Základní údaje v ní obsažené vykazují výsledek hospodaření 73 tis.Kč.
Přehled o celkových výnosech a nákladech v tis. Kč
Celkové výnosy za všechny činnosti 2014
Celkové náklady za všechny činnosti 2014

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů v tis. Kč
Výnosy z hlavní činnosti 2014
Výnosy z doplňkové činnosti 2014

1 453
1 380

1 433
20

Členění výsledku hospodaření podle hlavní a vedlejší činnosti v tis. Kč:
Výsledek hospodaření
stav k poslednímu dni účet. období
Hlavní činnost
53
Hospodářská činnost
20
Celkem
73

Vývoj a konečný stav fondů v Kč:
Rezervní fond tvořený z darů:

stav rezervního fondu k 31.12.2014 je 2 700 Kč

Stav a pohyb majetku a závazků v tis. Kč
Majetek
k 1.1.2014
Dlouhodobý hmotný majetek
0

Závazky
Půjčka Liberecký kraj - bezúročná
Záloha na dotaci od KÚ LK

změna stavu
149

doba splatnosti
30.6.2015
31.8.2015
po proplacení dotace na projekt
Předfinanc. proj.spol.od Města Jilemnice
spolupráce

k 31.12.2014
149
stav v tis. Kč k
31.12.2014
300
108
90
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Rozpis přijatých a dohadně zúčtovaných neinvestičních dotací v běžném období:
poskytovatel

číslo dotace/smlouvy

SZIF

07/002/41100/451/000043

KÚ LK

OLP/1873/2014

SZIF

dotace
v tis.
Kč
604

29

účel
Zajištění realizace
Strategického plánu Leader
Podpora činnosti MAS
"Přiďte pobejt!" o.s.

Projekt spolupráce -Chuť a
2
vůně domova

12/015/4210a/232/000002

poznámka
vyúčtování období 9.-12./2014 bude
proplaceno v následujícím účet.
období, zúčtováno dohadně do výnosů
340tis.Kč
projekt realizován v letech 2014-2015,
v běžném období dohadně zúčtován
(na základě uskutečněných výdajů) 29tis. Kč.
projekt realizován v letech 2012-2014,
v běžné období dotace proplacena
(202 tis Kč) a zúčtována část dotace
(dotace již dohadně zúčtována do
výnosů v letech 2012,2013)

CZ.1.08/3.200/14.00272

OPTP-Podpora vzniku
strategie komunitně
529
vedeného místního rozvoje
pro území

projekt realizován a proplacen
v běžném období

SZIF

12/017/4210b/452/000080

Projekt spolupráce 114
Geopark - šance pro region

projekt realizován v letech 2013-2015,
v běžné období dohadně zúčtováno do
výnosů (na základě uskutečněných
výdajů) - 114tis. Kč.

SZIF

15/022/4210a/451/000010

31 dobré praxe z Libereckého kraje

MMR ČR

Evaluace a monitoring: příklady
2007 - 2013

CELKEM

projekt realizován v letech 2014-2015,
v běžné období dohadně zúčtováno do
výnosů (na základě uskutečněných
výdajů) - 31tis. Kč.

1 309

Přijaté dary
poskytovatel

finanční příspěvek TJ Vysoké n/J
finanční příspěvek Město Jilemnice
finanční příspěvek St. Nosek
finanční příspěvek Junák, svaz skautů a skautek
finanční příspěvek T.J.SOKOL Martinice
celkem

finanční příspěvek v Kč

5000,00
39312,00
15000,00
10000,00
10000,00
79312,00

