Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.1.2013 – 13.5.2013
Název MAS: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Vypracoval: Luděk Láska, Jarmila Lásková Soldátová,manažeři a Zdenka Svobodová,
asistentka Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
Kontakt:

tel.: 602 104700; E-mail: laska.ludek@seznam.cz – L. Láska
728 712362 – Z. Svobodová
493 720546; opspcr@seznam.cz - kancelář

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity
uskutečněné ve sledovaném období):
Realizace SPL (vyhlášení výzvy, výběr projektů)
2.-9.1. – příjem Žádostí v 7. výzvě, a následná administrativní kontrola a kontrola
přijatelnosti na MAS
12.2. – jednání Programového výboru
13.2. - jednání Výběrové komise
25.2. – Výsledky hodnocení Výběrové komise u Žádostí 7. výzvy
26.2. – Schválení podpořených Žádostí Programovým výborem
7.3. - Registrace Žádostí 7. výzvy na SZIF
29.3. – vyhlášení 8. výzvy
18.-23.4. – příjem Žádostí v 8. výzvě
3.5.. - Odstranění chyb dle administrativní kontroly SZIFu u Žádostí z 7. výzvy na SZIF
Vzdělávání (účast na vzdělávacích akcích, jejich pořádání přínos)
23.1. – školení žadatelů vybraných k financování projektů podpořených ve výzvě
č. 6/2012 – 5 žadatelů
Kurz pro MAS pořádaný společností Tima Liberec:
20.-21.2 – školení v Kostelecké Lhotě
20.-21.3. – školení v Bílých Poličanech
8.4. – školení k metodice předkládání a zpracování Žádosti o dotaci pro 8. výzvu
– 7 zájemců
25.-26.4. – 1. konference národních geoparků v Chodové Plané, Národní geopark
GeoLoci
Informační a propagační akce (pořádané nebo spolupořádané MAS)
- -Zasedání pracovních skupin a jejich závěry
21.1. – jednání správní rady ke změně Statutu, auditu dle Pravidel PRV, přípravě
rozpočtu
26.2. - Aktualizace fichí, zejména preferenčních kritérií Programovým výborem

13.3.-14.3.. - Schválení fichí pro 7. výzvu Programovým výborem
28.2. - Jednání pléna MAS, informace o výzvách a přípravě na období 2014+, rozšíření
zájmového území o Město Turnov a Obec Rohatsko (také novými členy)
15.4. – jednání správní rady – schválení rozpočtu a plánu činnosti na rok 2013
Dále proběhla jednání k tvorbě Strategického plánu rozvoje území na období 2014 –
2020, a to: 15.1., 21.2. a 2.4.2013
Další (účast na výstavách apod.)
7.2. – účast na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2013 v Praze na stánku
Sdružení Český ráj
15.3. – účast na veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové na
společném výstavním stánku Místních akčních skupin Libereckého kraje

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
V součastné době provádíme administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti podaných
projektů v 8 poslední výzvě současného plánovacího období. Bylo podáno 16 Žádostí a
ve dvou Žádostech jsou přislíbena opět 2 pracovní místa. V této výzvě došlo ke kuriosní
situaci, kdy jsme nepřijali 2 Žádosti o dotace ve F 1 a F9 z důvodu podání Žádosti na
plnou moc. Plná moc byla bohužel kopie a po konzultaci s právníkem SZIFu a naší
administrátorkou na SZIFu jsme žadateli odmítli přijmout Žádost a napsali protokol o
nepřijetí. Tento protokol zástupce žadatele nepodepsal a nepřevzal. Byl mu tudíž ještě ten
den zaslán doporučeně poštou. Ale Žadatel si ještě ten samý den stěžoval na Mze a ještě
večer přišel E-mail z Řídícího orgánu Mze, ve kterém nám nařizují žadatele a jeho 2
Žádosti o dotace přijmout i po ukončení příjmu. Když jsme o této skutečnosti informovali
právníka i naší administrátorku SZIF v Hradci Králové, bylo nám sděleno, že tento
postup je precedens a vůbec jej nechápou. I v poslední 8 výzvě je převis požadavků na
finanční prostředky ve výši cca 1 170 000,- Kč. Tento převis nastal ve F1 pro zemědělce
a ve F6 na obnovu kulturních památek. Stále k nám chodí záměry na realizaci projektů
v příštích letech, které řadíme v akčním plánu a děláme přehled zájmu pro další období,
což bude součástí Strategického plánu rozvoje území na období 2014 – 2020.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Práce na naší nové ISRÚ je ve fázi sběru analytických podkladů dle snad konečné verze
manuálu MMR, provádění řízených rozhovorů s významnými osobami v území
z různých oborů a provádění dotazníkového šetření v jednotlivých obcích a u starostů
v zájmovém území OPS pro Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří.
V únoru Plénum OPS schválilo vstup Města Turnova (Liberecký kraj, okr. Semily) a
Obce Rohatsko (Středočeský kraj, okr. Mladá Boleslav) včetně jejich území do
zájmového území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. Tímto rozšířením se počet
obyvatel v zájmovém území OPS zvýšil na více jak 41 000 obyvatel a velikost území je
téměř 400 km2.
Stále platí, že jsme otevření, transparentní a naše snahy a kroky, které děláme při
propagaci naši společnosti, jejího poslání, propagaci Leaderu a snaze o zapojení více
podnikatelů a živnostníků do činnosti Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj se jeví
jako správné a odráží zájem se zapojit do dění v regionu.

Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):
Aktualizace fichí č. 1,2,6,9 Programovým výborem – změny zejména v preferenčních
kritériích. I když se počet bodů za vznik nového pracovního místa zvýšil, přesto ve dvou
Žádostech žadatelé nabízí 2 pracovní místa jako trvalá. Vedle těchto trvalých míst
žadatelé zřídí i ve F1 a F6 pracovní místa sezonní v rozsahu min. 100 hodin ročně pro
mladé do 30 let a 100 hodin ročně pro ženy po dobu udržitelnosti projektu. Přesné počty
budeme znát až po hodnocení a schválení doporučených projektů. I toto je důsledek změn
preferenčních kritériích ve Fichích. Rozšíření území a členské základny o Město Turnov
a Obec Rohatsko.

Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

35

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

13

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
Počet účastí na kontrolách SZIF:

4

9
95
5

4. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno, příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Luděk Láska

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
¾ /30

Jarmila Lásková
Soldátová

Pracovní smlouva

Poloviční/20

Zdenka
Svobodová

Pracovní smlouva

Celý/40

Marie
Drašnarová

Dohoda o
provedení práce

18 hodin

Naděžda
Kudrnáčová

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

Petra Černá
Rynešová

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

Jaroslav Pecina

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

Náplň práce
Manažer MAS
v rámci SPL
Projektová
manžerka MAS
v rámci SPL
Asistentka
manažera MAS
v rámci SPL
Hodnocení
projektů
z 7.výzvy
Hodnocení
projektů
z 7.výzvy
Hodnocení
projektů
z 7.výzvy
Hodnocení
projektů

Poznámka

Jaroslav
Obročník

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

Oldřich
Loutchan

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

Jaroslav Šolc

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

z 7.výzvy
Hodnocení
projektů
z 7.výzvy
Hodnocení
projektů
z 7.výzvy
Hodnocení
projektů
z 7.výzvy

5. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Proběhla jednání k tvorbě Strategického plánu rozvoje území na období 2014 – 2020, a to:
15.1., 21.2. a 2.4.2013
Probíhala realizace projektu spolupráce „GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ
5.4. proběhla akce „Úklid Českého ráje aneb poznejte Český ráj z hlemýždí perspektivy“
ve spolupráci se základními školami v Sobotce, Knětmostě a na Hrubé Skále. Žáci základních
škol pomáhali uklízet odpadky na vybraných trasách v Českém ráji.
Během dubna, o sobotách proběhl kurz pro začínající včelaře.
Zástupci MAS se zúčastňují jednání KS NS MAS Královéhradeckého kraje a setkání MAS
Libereckého kraje.
Dále se účastní setkání partnerů CSV Libereckého kraje.
MAS spolupracuje se Sdružením Český ráj a účastní se jejich jednání.

6. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
V rámci 8 výzvy proběhnou 2 jednání PV a 2 jednání (1 se školením) VK a do poloviny
června i jednání Pléna MAS na kterém mimo jiné budou členové seznámeni s výsledkem
8 výzvy a budou hlasovat o přijetí nových členů MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Do
konce června by se měla uskutečnit první schůzka s veřejností, na které budou občané a
členové MAS seznámeni se sběrem materiálu v analytické části ISRÚ a budou
představeny návrhy ke zpracování strategické části. Dále budou stanoveny další termíny
pro veřejné projednávání a připomínkování postupných pracích na ISRÚ. V polovině
června budeme konat i školení úspěšných žadatelů ve výzvě 7 na postupy při zadávání
veřejných zakázek a správném postupu realizace projektu

Datum: 13.5.2013

Podpis: Luděk Láska

