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Roky jak vlny na vodní hladině.  
Vlnky vodní plochu laškovně čeří-
cí i vlny nad ní hrozivě se tyčící.  
Pohlížíme-li na život jako na řeku, 
která plyne, víme, že nás stejně 
oblaží zátočinami klidnými, jako 
poděsí bouřlivými peřejemi.  
 
V uplynulém roce jsme se spíše 
zmítali ve vírech nejistot, než si 
dopřávali oddechu v poklidném 
proudění. Nezabředli jsme však 
do bažin vod stojatých, po neklid-
né řece života plujeme do dalších 
let.  
Plachty připraveny pro nápor svě-
žího větru, mozoly od vesel zho-
jeny, lodivod vyhlíží bezpečné 
břehy, majáky a bóje plavbu zna-
čí v zimních tmách, v ledových 
krách. 
 
Společenství Pošembeří vyplouvá 
do nového roku s jasnou vizí, se 
smělými plány, se spolehlivou po-
sádkou a zkušeným kapitánem.  
 
Do nového roku Vám přeji blan-
kytné nebe míru nad hlavou, na 
bělostných ubrouscích podávané 
hody milosrdenství, rudými plame-
ny planoucí odvahu v srdcích. 
Šťastný nový rok! 

 
Olga Běhounková  

předsedkyně Výběrové komise  
MAS Region Pošembeří 
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„Čisté Pošembeří = cesta k environmentální odpovědnosti“ je náš nový 

osvětový projekt zaměřen na děti v mateřských a základních školách, na 

širokou veřejnost a v neposlední řadě i na samosprávu obcí regionu. 16. 11. 

2015 byla vyhlášena soutěž o výtvarné zpracování nového loga dobro-

volnické akce Ukliďme Pošembeří. Své návrhy mohou děti z MŠ, ZŠ, 

ZUŠ nebo třídní kolektivity odevzdávat koordinátorce projektu Gabriele Man-

nové (mobil: 727 946 341, e-mail: mannova@posemberi.cz) do 16. 12. 

2015.  

O vítězný návrh se bude soutěžit pomocí hlasování na našem webu a Face-

booku v lednu 2016. Vítězné logo zveřejníme v únoru 2016 a na tradiční 

akci Den Země na vrchu Klepec v dubnu 2016 jej představíme veřejnosti. 

Pokud tedy vaše děti rády kreslí, neváhejte a zašlete jejich návrh. Po-

drobnosti o soutěži na www.posemberi.cz.  

OHLÉDNUTÍ ZA PLÉNEM MAS 

19. 11.  2015 - proběhlo v Úvalech 24. Plénum MAS Region Pošembeří. 

Hlavním tématem tohoto svolaného jednání Pléna bylo představení finální 

verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS a diskuse k ní. 

Strategie byla jednomyslně schválena.   

Dále Plénum schválilo Strategii spolupráce obcí, která byla zpracována  

v rámci projektu Sdružení místních samospráv „MAS jako nástroj spoluprá-

ce obcí pro efektivní chod úřadu“.  

Dalším důležitým bodem jednání byla volba členů Výběrové komise na je-

den rok. Jsou to: 

 Neil Grahame Coombes, zastoupený Ing. Václavou Coombesovou 

 Občanské sdružení LECCOS, zastoupené Renátou Neufusovou  

 Otevřené Úvaly, z.s., zastoupený Mgr. Jaromírou Boreckou  

 Občanské Sdružení Rozvoj Vrátkova, zastoupené Ing. Olgou Běhounko-

vou 

 Ing. Arch. Václav Misterka, jako fyzická osoba  

 Obec Poříčany, zastoupená Mgr. Hanou Teršovou 

 TJ Slavoj Český Brod, o.s., zastoupený Ing. Ivetou Librovou 

 Kostel, zastoupený Mgr. Barborou Vlasákovou 

http://www.posemberi.cz


 

 2 

PROSINEC 2015 

POŠEMBERSKÁ POŠTA 
www.posemberi.cz 

SR a DR  STRATEGIE ÚZEMÍ 

PF 2016 

Děkujeme  

za Vaši stávající 

spolupráci  

a přejeme pevné 

zdraví a mnoho 

úspěchů v roce 

2016 

REDAKCE 

19. 11. 2015 proběhlo v Úvalech 

zasedání Správní a Dozorčí rady 

Regionu Pošembeří o.p.s. Byla 

představena situace ve standardi-

zaci MAS, dále informace o Ope-

račních programech, které bude 

MAS administrovat a předběžných 

alokací MAS na období 2014 – 

2023 vč. animace Operačního pro-

gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

období 2014-2020 (OP VVV). O OP 

VVV/MAP (Místní akční plán vzdě-

lávání pro ORP Č. Brod a Brandýs 

n.L. – St. Boleslav). Dalším bodem 

programu byly informace o výsled-

cích hospodaření o.p.s. k 31. 10. 

2015 a předběžný výhled hospoda-

ření v r. 2016.   

Od 2012 pracuje tým kanceláře společně s aktéry v území na zpracování nos-

ného dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).  

30. 11. 2015 jsme dokument odevzdali na KÚ Středočeského kraje  

a do 31. 12. 2015 předložíme SCLLD k posouzení na Ministerstvo pro 

místní rozvoj. V případě schválení strategie se konečně otevírají pro obce, 

neziskové organizace, podnikatele a další subjekty z území nové dotační 

možnosti, které se však podstatně liší od předcházejícího programového ob-

dobí.  

STRUKTURA DOKUMENTU  

 Analytická část  

 Strategická (návrhová) část – 4 klíčové oblasti  

 Infrastruktura, doprava, bydlení, vzhled obcí  

 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas  

 Životní prostředí, příroda a krajina  

 Místní ekonomika – podnikání, zaměstnanost, zemědělství, CR  

 Programové rámce  

 Implementační část (Procedurální postupy, role MAS a jejích orgánů, mo-

nitoring, evaluace, spolupráce) 

 Přílohy (Finanční plán, indikátorový plán, popis zapojení komunity, analýza 

rizik) 

 

PROGRAMOVÉ RÁMCE  

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Celková alokace 52 821 000 Kč, 4 opatření  

 DO PRÁCE I DO ŠKOLY BEZPEČNĚ A V POHODĚ – 21 128 400 Kč 
(40%)  

 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ – 18 487 350 Kč (35%)  
 SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ROZVOJ KOMUNITY, PODPORA INKLUZE –  

10 564 200 Kč (20%)  
 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU - 2 641 050 Kč (5%)  
 

Zaměstnanost 
Celková alokace 10 000 000 Kč, 3 opatření  
 ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽEB A PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁ-

NÍ 5 500 000 Kč (55%)  

 SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA – 2 000 000 Kč 

(20%) 

 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU - 2 500 000 Kč (25%)  

 
Program rozvoje venkova (PRV) 
Celková alokace 17 614 000 Kč, z toho 802 000 Kč na spolupráci,  
4 opatření (částka 16 812 Kč)  
 PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ 10 087 200 Kč (60%)  
 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A UVÁDĚNÍ NA TRH –  

840 600 Kč (5%)  
 ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE NEZEMĚDĚL-

SKÝCH ČINNOSTÍ – 4 203 000 Kč (25%)  
 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH - 1 681 200 Kč (10%)  
 SPOLUPRÁCE – 802 000 Kč, předem určená alokace  

Sídlo: Hradešín 73, 282 01 Český Brod  

Kancelář: Petra Ištvániková, nám. Arnošta 

z Pardubic 56, 282 01  Český Brod,  

Tel: 314 001 024 - 25,  

Email: info@posemberi.cz,  

Internetové stránky: www.posemberi.cz, 

www.venkovskatrznice.eu 

Facebook: www.facebook.com/Posemberi 
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 PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV VYUŽITELNÝCH V ÚZEMÍ 

Operační  

program 
Výzva Podporované aktivity Příjemce dotace 

Výše podpory/Limit 

výše způsobilých  

výdajů 

Termín příjmu 

žádosti 

OP  
Zaměstnanost 

Č. 35 vznik a provoz zařízení posky-
tujících pravidelnou péči o děti 
od narození, resp. od 1 či 3 let 
věku do zahájení povinné škol-
ní docházky, dětské skupiny  
pro veřejnost, podnikové dět-
ské skupiny, živnost volná, 
vázaná 

obce, DSO, soci-
ální partneři, 
školy a školská 
zařízení, NNO, 
OSVČ, obchodní 
korporace 

NNO – 100% 

Obce – 95%, 
Podnikatelé – 85% 

Min. výše 942 000 
Kč, 
Max. výše 5 986 710 
Kč. 

11.11.2015-
30.4.2017 

OP  
Zaměstnanost 

Č. 40 poradenské a informační čin-
nosti a programy v oblasti za-
městnávání; bilanční a pracov-
ní diagnostika; rekvalifikace; 
rozvoj základních kompetencí 
za účelem snazšího uplatnění 
na trhu práce;  podpora aktivit 
k získání pracovních návyků a 
zkušeností; zprostředkování 
zaměstnání, podpora umístění 
na uvolněná pracovní místa a 
podpora vytváření nových pra-
covních míst; podpora flexibil-
ních forem zaměstnání; 

poradenské a 
vzdělávací insti-
tuce, NNO 

NNO – 100% 

Školská právnická 
osoba – 95% 

Podnikatelské sub-
jekty  – 85% 

Min. výše 1500 000 
Kč 
Max. výše 6 000 000 
Kč 

2.12.2015- 
29.2.2016 

OP ŽP Č. 6 inventarizace kontaminova-
ných a potencionálně kontami-
novaných míst 

příspěvkové or-
ganizace 

Max. 85% 

Min. výše 500 000 Kč 
(bez DPH) 

14.8.-
15.1.2006 

OP ŽP Č. 13 

Č.14 

zprůchodnění migračních bari-
ér pro živočichy a opatření k 
omezování úmrtnosti živočichů 
spojené s rozvojem technické 
infrastruktury, revitalizace a 
podpora samovolné renatura-
ce vodních toků a niv, obnova 
ekostabilizačních funkcí vod-
ních a na vodu vázaných eko-
systémů, zlepšování druhové, 
věkové a prostorové struktury 
lesů (s výjimkou lesů ve vlast-
nictví státu) zařízených LHP 
mimo ZCHÚ a území soustavy 
Natura 2000, realizace přírodě 
blízkých opatření vyplývajících 
z komplexních studií cílených 
na zpomalení povrchového 
odtoku vody, protierozní 
ochranu, a adaptaci na změnu 
klimatu. 

obce, DSO, 
NNO, příspěvko-
vé a státní orga-
nizace, FO pod-
nikající, podnika-
telské subjekty 

Max. 100% 

Min. výše 250 000 Kč 
(bez DPH) 

14.8.2015-
31.12.2016 
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 PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV VYUŽITELNÝCH V ÚZEMÍ 

Operační  

program 
Výzva Podporované aktivity Příjemce dotace 

Výše podpory/Limit 

výše způsobilých  

výdajů 

Termín příjmu 

žádosti 

OP ŽP Č.17 systémy sledování, hodnocení 
a předpovídání vývoje kvality 
ovzduší a počasí realizace 
infrastruktury pro identifikaci 
zdrojů znečišťování 

obce, DSO, 
příspěvkové or-
ganizace, 
školy a školská 
zařízení, NNO, 

Max. 85% 
Min. výše 100 000 Kč 
(bez DPH) 

15.10.2015-
14.10.2016 

OP ŽP Č. 19 snížení energetické náročnosti 
u veřejných budov, zateplení 
obvodového pláště budovy, 
výměna a renovace (repase) 
otvorových výplní, realizace 
stavebních opatření majících 
prokazatelně vliv na energetic-
kou náročnost budovy nebo 
zlepšení kvality vnitřního pro-
středí, realizace systémů nu-
ceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla, realizace 
systémů využívajících odpadní 
teplo 
  

obce a města, 
DSO, organizač-
ní složky státu 
státní organiza-
ce. příspěvkové 
organizace, 
veřejnoprávní 
instituce, vysoké 
školy a školská 
zařízení, NNO, 
církve a nábo-
ženské společ-
nosti a jejich 
svazy 
  

Max. 85% 
Min. výše 100 000 Kč 
(bez DPH) 

1.12.2015 - 
15.4.2016 

OP ŽP Č. 20 vícenáklady na dosažení pa-
sivního energetického standar-
du v případě výstavby nových 
budov 

obce, DSO, ve-
řejnoprávní insti-
tuce, příspěvko-
vé organizace, 
školy a školská 
zařízení 

Min. výše 100 000 Kč 
(bez DPH) 

15.10.2015-
14.10.2016 

OP ŽP Č.21 výstavba kanalizace za před-
pokladu existence vyhovující 
ČOV v aglomeraci, výstavba 
kanalizace za předpokladu 
související výstavby, moderni-
zace a intenzifikace ČOV včet-
ně decentralizovaných řešení 
likvidace odpadních vod 
(domovní čistírny odpadních 
vod nebudou podporovány), 
výstavba, modernizace a in-
tenzifikace ČOV, odstraňování 
příčin nadměrného zatížení 
povrchových vod živinami 
(eutrofizace vod) – podporova-
ná zejména u vodárenských 
nádrží, nádrží koupacích vod a 
na přítocích do těchto nádrží. 

obce, města, 
DSO, příspěvko-
vé organizace, 
obchodní spo-
lečnosti ovláda-
né z více než 
50% obcemi 
nebo jinými ve-
řejnoprávními 
subjekty 

85% po odečtení pří-
jmů projektu, příjmy 
budou odečteny jed-
norázovou sazbou 
25% 
Min. výše 1 000 000 
Kč (bez DPH) 

15.10.2015-
5.1.2016 
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 PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV VYUŽITELNÝCH V ÚZEMÍ 

Operační  

program 
Výzva Podporované aktivity Příjemce dotace 

Výše podpory/Limit 

výše způsobilých  

výdajů 

Termín příjmu 

žádosti 

OP ŽP Č.22 výstavba a modernizace úpra-
ven vody a zvyšování kvality 
zdrojů pitné vody včetně vý-
stavby a modernizace systémů 
(technická opatření) pro ochra-
nu zdrojů pitné vody v jejich 
bezprostřední blízkosti, slouží-
cí veřejné potřebě výstavba a 
dostavba přivaděčů a rozvod-
ných sítí pitné vody včetně 
souvisejících objektů slouží-
cích veřejné potřebě 

obce, města, 
DSO, příspěvko-
vé organizace, 
obchodní spo-
lečnosti ovláda-
né z více než 
50% obcemi 
nebo jinými ve-
řejnoprávními 
subjekty 

85% po odečtení pří-
jmů projektu, příjmy 
budou odečteny jed-
norázovou sazbou 
25% 
Min. výše 3 000 000 
Kč (bez DPH) 

15.10.2015-
5.1.2016 

OP ŽP Č.23 výstavba a modernizace zaří-
zení na energetické využití 
odpadů a související in-
frastruktury, výstavba bioply-
nových stanic pro zpracování 
bioodpadů, 
  

obce, DSO, 
příspěvkové a 
státní organiza-
ce, školy a škol-
ská zařízení, 
NNO, podnika-
telské subjekty, 
obchodní spo-
lečnosti a druž-
stva, fyzické 
osoby podnikají-
cí 

Max. 85% 
Min. výše 500 000 Kč 
(bez DPH) 

15.10.2015-
5.1.2016 

OP ŽP Č.24 rekultivace starých skládek obce, DSO, 
příspěvkové a 
státní organiza-
ce, školy a škol-
ská zařízení, 
NNO, církve a 
náboženské 
společnosti a 
jejich svazy, 
podnikatelské 
subjekty, ob-
chodní společ-
nosti a družstva, 
fyzické osoby 
podnikající 

Max. 85% 
Min. výše 500 000 Kč 
(bez DPH) 

15.10.2015-
5.1.2016 
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 PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV VYUŽITELNÝCH V ÚZEMÍ 

Operační  

program 
Výzva Podporované aktivity Příjemce dotace 

Výše podpory/Limit 

výše způsobilých  

výdajů 

Termín příjmu 

žádosti 

IROP Č. 2 zpracování územních plánů, 
zpracování změn územních 
plánů 

ORP Max. 90% 
Min. výše 450 000 Kč 

14.9.2015-
31.7.2017 

IROP Č. 3 zpracování regulačních plánů 
pořizovaných z vlastního pod-
nětu obce, které nenahrazují 
územní rozhodnutí. 

ORP Max. 90% 
Min. výše 200 000 Kč 

1.10.2015 -
31.7.2017 

IROP Č.9 zpracování územních studií: 
a) zaměřených na veřejnou 
technickou infrastrukturu, na 
veřejnou dopravní infrastruktu-
ru nebo na veřejná prostran-
ství, 
b) zaměřených na řešení kraji-
ny. 

ORP Max. 90% 
Min. výše 200 000 Kč 

29.10.2015-
31.7.2017 

IROP Č.12 sociální podnikání  - vznik no-
vého sociálního podniku, per-
sonální a produkční rozšíření 
sociálního podniku, rozšíření 
stávajících podnikatelských 
aktivit OSVČ nebo vznik no-
vých podnikatelských aktivit 
OSVČ. 
  

OSVČ, obchodní 
korporace, druž-
stva, NNO, 
církve, církevní 
organizace 

Max. 85% 
Min. výše 400 000 Kč 
Max. výše 4900000 

29.10.2015-
29.2.2016 

IROP Č. 14 infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání, stavby, stavební 
úpravy a pořízení vybavení za 
účelem zajištění dostatečné 
kapacity kvalitních a cenově 
dostupných zařízení péče o 
děti do tří let, dětské skupiny a 
mateřské školy, ve vazbě na 
území, kde je prokazatelný 
nedostatek těchto kapacit 
  

zařízení péče o 
děti do 3 let 
- školy a školská 
zařízení v oblasti 
předškolního 
vzdělávání 
- další subjekty 
podílející se na 
realizaci vzdělá-
vacích aktivit 
- obce 
- organizace 
zřizované obce-
mi 
  

Max. 90% 
Min. výše 750 000 Kč 
Max. výše 60 000000 
Kč 

14.12.2014 -
22.4.2016 


