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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011
Občanské sdruţení MAS „Přiďte pobejt!“ se ocitlo v roce 2011 zhruba v polovině doby,
vyhrazené naplňování SPL, která byla odstartována na počátku roku 2008. Před druhou
plánovací polovinou času, kdy k nám budou proudit finance prostřednictvím dotačního
programu Leader, došlo proto v první polovině roku 2011 k hodnocení vykonané práce,
postupů a výsledků – tzv. evaluaci.
Jejím zpracování byl pověřen Michal Jarolímek z MAS Sdruţení Růţe z jiţních Čech.
Jeho téměř půlroční práce se opírala se o sběr dat z kanceláře MAS i z dotazníků, kterými
byly osloveni úspěšní i neúspěšní ţadatelé a členové MAS. Výsledky evaluace a Střednědobé
hodnocení realizace SPL byly zpracovány a zaslány na RO SZIF. Zároveň PV prováděl
aktualizaci SPL na společných jednáních, rovněţ pod dohledem pana Jarolímka jako
zkušeného konzultanta. Aktualizaci SPL schválila valná hromada MAS dne. 7. 6. 2011.
V této souvislosti je třeba konstatovat, ţe došlo k změkčení řady pravidel, takţe se
fiche otevírají širšímu okruhu zájemců o finanční podporu. Pravidla čerpání peněz z Leaderu
jsou nyní přívětivější, a to zejména vůči zemědělcům a malým podnikatelům. Fiche se v nové
podobě otevřely přednostně v nadcházejí 5. a 6. výzvě.

FINANČNÍ ZDROJE
Program Leader
V roce 2011 byla vyhlášena 5. a 6. ( prosinec) výzva k podávání projektů. Do konce roku pak
prostřednictvím zúřadovaných výzev přišlo na Jilemnicko z peněz Evropské unie téměř 30
milionů korun. Tyto finance si rozdělilo téměř 50 projektů, předloţených obcemi, spolky a
sdruţeními, podnikateli, zemědělci i církví.

5. veřejná výzva
Otevíraly se fiche č. 1- Diverzifikace zemědělských podniků, č. 5 - Podpora
šetrných forem cestovního ruchu, č. 7 – Rozvoj infrastruktury v cestovním ruchu, tedy
ty, které dosud nezaznamenaly zájem ţadatelů. Díky výše popisovaným úpravám
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Ministerstva zemědělství se fiche staly pro ţadatele atraktivnější a přístupnější, coţ se
projevilo na zájmu ţadatelů. O celkovou částku 5 721 741 Kč se ucházelo 6 projektů
a všechny uspěly.

6. veřejná výzva
V prosinci 2011 se otevíraly 2 fiche: Fiche č.2 - Modernizace zemědělských podniků a
fiche č.3 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. V šesté výzvě MAS poţádalo o
podporu celkem devět ţadatelů.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Krasojízdy na rohačkách – obnova starých tradic
Akce se neuskutečnila pro nepřízeň počasí. Velké tání a déšť, které přišly dva dny
před termínem akce, zmařily plány startujících a pořadatelů. Změna počasí proběhla skutečně
velmi náhle, takţe na start nakonec dorazily asi troje sáně s vystrojenou posádkou, ke kterým
informace o zrušení akce nedorazila.
Vzhledem k tomu, ţe k tomuto termínu existují plakáty, diplomy i fotografie
připravených posádek, byl tento ročník započítán jako II. ročník Krasojízd.

Slavíme Den Země – prohlubování vztahu k životnímu prostředí
Den Země slavily v úterý 19. dubna 2011 téměř tři stovky dětí základní škol Jilemnice,
Studence a Hostinného, pro které byly připraveny dvě trasy s tematickými zastávkami.

Kratší okruh pro děti 4. tříd vedl zámeckým parkem v Jilemnici a nabízel jim témata
jako například Jarní rostliny, Země se zlobí, Jak zpívají ptáci, ale i návštěvu tkalcovského
stavu v nově zbudované řemeslné síni.
Děti z 5. a 6. tříd základních škol měly před sebou větší výlet za poznáním.
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Čekala na ně téměř čtyř kilometrová trasa, vyuţívající malebnost jilemnických
„humen“ v Ţlábku za Jilemnicí.
Trasa vedla starým lomem, kde se děti dozvěděly nejen něco o geologii krajiny, ale
také jaké je to být obojţivelníkem, dál se naučily základy péče o les, čekal na ně botanik,
rybář i ornitolog. Závěrečné slovo patřilo povídání o ţeleznici.
Součástí programu byla i výsadba tří jilmů a nabídka obchůdku Fair Trade na náměstí,
coţ vyuţila jiţ tradičně především veřejnost.

Křtiny hříbat – kulturně společenská veselice pod širým nebem
MAS „Přiďte pobejt!“ se opět podílela – spolu s občanským sdruţením Janovka
– na programu tradiční akce na Janové hoře, kterou pořádala farma HUCUL 4. června 2011.

Den neziskovek – poznáváme život spolků a sdružení
V sobotu 5. listopadu se uskutečnil jiţ 4. ročník této tradiční podzimní akce. Üčastníci
společně navštívili firmu Rautis v Poniklé a biozemědělce pana Malinského, který chová
v Kříţlicích ve výšce 700 metrů nad mořem ovečky a krávy bez chlévů a stájí. Odpoledne
patřilo slavnostnímu otevření staré hasičské zbrojnice v Martinicích (projekt MAS), kde jiţ
čekali s občerstvením a tanečním vystoupením hasičských děvčat.
Pro závěr letošního programu nabídla příjemné zázemí řemeslná síň v pivovaru v
Jilemnici, kde si účastníci akce mohli vyzkoušet některou z tradičních dovedností pod
vedením lektorů – navlékaly se korále, plstilo se do formiček, tkalo na stavu, dralo peří, či
připravovala vánoční výzdoba.
Čas zbyl i na promítání filmů MAS a přátelské posezení.
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Vánoční koncert
Naše občanské sdruţení poprvé přišlo s myšlenkou nabídnout veřejnosti
v předvánočním čase moţnost svátečně se naladit: pozvali jsme k nám smíšený pěvecký sbor
Musica Fortuna z Turnova. Sbor se představil v sobotu 10. prosince odpoledne v sále
zámeckého pivovaru čp. 1 Krkonošského muzea Správy KRNAP v Jilemnici, večer pak v
kostele sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou. Obecenstva bylo hojné a atmosféra příjemná.

PARTNERSKÉ PROJEKTY
V roce 2011 se MAS „Přiďte pobejt!“ podílela na dvouletém projektu, určeném
zemědělcům a obcím a mapování přírodovědných hodnot na jejich pozemcích.
Projekt Plány šetrného hospodaření pro obce a zemědělce v NP

Šumava a KRNAP přináší do Krkonoš Daphne ČR– Institut aplikované ekologie. MAS
„Přiďte pobejt!“ se tohoto projektu účastní jako konzultant. V únoru a březnu proběhly v
rámci tohoto projektu třii semináře s názvem Hospodařím šetrně k přírodě a krajině,
určené místním zemědělcům. Během seminářů bylo ze 37 zájemců vytipováno 7 zemědělců
(zemědělských subjektů), kterým Daphne zpracuje tzv. faremní plán. V příštím roce bude
projekt pokračovat spoluprací s obcemi.
Další projekty spolupráce s okolními MAS:

Chuť a vůně domova
-

nebyl schválen kvůli administrativní chybě partnera

Geopark – poznání, rozvoj, sjednocení
-

je ve fázi příprav

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2011 připravila MAS „Přiďte pobejt!“ - kromě průběţných materiálů
k připravovaným akcím (letáky a plakáty k akcím pro veřejnost, školením a výzvám) - opět
své periodikum Zpravodaj a několik nových publikací:
Zpravodaj Léto 2011/ č. 7 (náklad 1000 ks) - informační bulletin pro veřejnost.

Úspěšné projekty III. (náklad 800 ks) – publikace představuje jiţ hotové projekty slovem
i fotografií.
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Tradiční kuchařka z Krkonoš, aneb co klohnily naše báby (náklad 3000
kusů)
Kníţka představuje rozšířené vydání Tradiční kuchařky, vydané v roce 2010.
Nalezneme zde recepty na běţná denní jídla z horských i podhorských chalup v Pasekách nad
Jizerou, z Jablonce nad Jizerou, ze Studence a z pekařství u Kubátů na Benecku. Doporučená
cena je 55 Kč.

Kalendárium akcí 2012 - aneb co se u nás děje, co se u nás chystá
(náklad 500 kusů) Plakát formátu A2 představuje přehled kulturních a společenských akcí,
pořádaných obcemi a spolky na území MAS „Přiďte pobejt!“ (tj. v západních Krkonoších).

PF 2011 – 100 ks

ČINNOST KANCELÁŘE
vyhlášení 5. výzvy MAS, jednání výběrové komise a Programového výboru
setkání MAS Libereckého kraje v kanceláři MAS v Jilemnici
účast na jednání MAS LK v Liberci
valná hromada MAS
účast MAS na výstavě v Lysé nad Labem
příprava akce Krasojízdy na rohačkách, neuskutečněno pro nepřízeň počasí
akce Den Země pro základní školy v regionu
akce Velikonoce na Janovce
prezentace MAS „Přiďte pobejt!“ na Májovém jarmarku v Jilemnici
školení pro ţadatele v rámci 5. výzvy MAS
jednání Programového výboru (5 x – především pro evaluaci a aktualizaci SPL)
setkání k přípravě projektu spolupráce (2x)
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3x semináře pro zemědělce v rámci projektu spolupráce s DAPHNE
administrace 5. výzvy MAS, jednání Výběrové komise, Programového výboru
a doplnění chybníku
setkání MAS Libereckého kraje v kanceláři MAS Podralsko v Mimoni, v kanceláři
MASIF
vydání broţury Úspěšné projekty II.
akce Křtiny hříbat
valná hromada MAS
účast na školení SZIF
setkání k přípravě projektu spolupráce (2x)
výjezdní konzultace k projektu spolupráce
vydání zpravodaje Léto 2011
příprava projektu spolupráce Chuť a vůně domova
příprava projektu spolupráce Geopark, poznání rozvoj sjednocení
náročné vyplnění dotazníku pro hodnocení MAS
příprava rozsáhlých podkladů pro dotazník hodnocení MAS
příprava prezentace pro hodnocení MAS
prezentace MAS na Mze v Praze
účast na Zemi Ţivitelce
administrace 6. výzvy MAS
účast na setkání MAS Libereckého kraje v kanceláři AZV Liberec
dne 8. 11. 2011
akce Den neziskovek 5. 11. 2011
MAS PP uspořádala školení pro ţadatele 6. výzvy 4. 10. 2011
Workshop pro ţadatele 6. výzvy 29. 11.2011
Pořádání exkurze v regionu ve spolupráci CSPV 25. 10. 2011
výjezdní konzultace k projektu spolupráce
kompletní kontrola zrealizovaných projektů
příprava návštěvy italské a švédské LAG v regionu MAS „Přiďte pobejt!“ o.s.
provedení zahraničních LAG regionem MAS „Přiďte pobejt!“ a seznámení
s programem Leader v Čechách
návštěva manaţerky u švédské LAG – projednání nového projektu spolupráce
vydání broţury Úspěšné projekty III.
uspořádání Vánočního koncertu v Jilemnici a Rokytnici nad Jizerou 10. 12. 2011
vydání Tradiční kuchařky z Krkonoš
vydání Kalendária pro rok 2012 konaných akcí v území MAS

V roce 2011 se konala 2 jednání valné hromady:
15. 2. – schválení výroční zprávy, dotazníky evaluace, plán na rok 201
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7. 6. - seznámení s výsledky evaluace, schválení aktualizovaného SPL,
seznámení s výsledky 5. výzvy
Během roku se podle potřeby scházel Programový výbor (celkem 11x).
Výběrová komise se sešla 2x k bodování projektů 5. výzvy MAS. Proběhlo jedno společné setkání
PV a VK s p. Jarolímkem k aktualizaci preferenčních kritérií MAS.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
MAS měla v roce 2011 celkem 26 členů, z toho 80,8 % právnických osob a 19,2 % fyzických osob.

Organizační struktura
Valná hromada - nejvyšší orgán MAS, který na svém zasedání volí další orgány:
Předsedkyně: Alena Vondrová, Poniklá 483
Jednatel: ing. Ivan Karbusický, Janova Hora, Vítkovice v Krkonoších
Manažer: Věra Nosková a Petra Vanclová

Programový výbor (Rada o. s.)
Alena Vondrová - soukromý zemědělec
Zdeňka Flousková - SDH Ţďár u St. Paky
Ing. Martin Šnorbert - MěÚ Jilemnice
Ing. Ivan Karbusický - soukromý zemědělec
Ing. Petr Matyáš - MěÚ Rokytnice nad Jizerou

Monitorovací výbor (Dozorčí rada o. s.)
Mgr.Jiří Paulů - ředitel Společenského domu Jilm
Ing. Tomislav Pocházka - Rokytnice nad Jizerou
Marek Kulhavý - Rautis a.s.

Výběrová komise
Marie Karbusická - soukromý zemědělec
Hana Růţičková - OÚ Paseky n. J
Bc. Jaroslav Nechanický - TJ Vysoké nad Jizerou
Ing.Lubomír Jiřiště - ekolog
Petra Therová - SDH Poniklá
Ing. Radomír Šťásek - skauti středisko Jilm
Ladislav Jiřička - SDH Čistá u Horek
Leoš Mejvald - TJ Sokol Martinice v Krkonoších.

