Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.1.2014 – 19.5.2014
Název MAS: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Vypracoval: Luděk Láska, ředitel
Zdenka Svobodová, manažer
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)
27.2. – jednání Programového výboru, rozlosování projektů 9. výzvy k hodnocení
jednotlivým hodnotitelům
3.3. - jednání Výběrové komise, předání projektů 8. výzvy k hodnocení a zároveň
hodnocení projektů 9. Výzvy, předání výsledků
4.3.. - jednání Programového výboru, schválení projektů dle hodnocení výběrovou
komisí k finanční podpoře
6.3. – registrace schválených žádostí 9. výzvy na SZIF v Hradci Králové
7.4. - odstranění chyb dle administrativní kontroly SZIFu u žádostí z 9. výzvy
na SZIF
Vzdělávání (účast na vzdělávacích akcích, jejich pořádání přínos)
23.1. – školení pro potenciální žadatele v 9. výzvě , 6 zájemců
20.2. – seminář „Společná zemědělská politika EU a rozvoj venkova v letech 20142020 a ČR“ v Nymburce
24.-25.2. – Kurz Manažer rozvoje venkova/MAS, Kostelecká Lhota
12.3. – seminář NS MAS k CLLD, Týnec nad Sázavou
19.-20.3. – kurz Manažer rozvoje venkova/MAS, Nové Město nad Metují
Informační a propagační akce (pořádané nebo spolupořádané MAS)
- Spoluúčast na výstavě „Regiony ČR“ v Lysé nad Labem
„Propagace projektu GREENWAY Mrlina“
Zasedání pracovních skupin a jejich závěry
24.3. – jednání Správní rady OPS k rozpočtu a činnosti společnosti v roce 2014
Další (účast na výstavách apod.)
Zástupci MAS se zúčastnili jednání KS NS MAS Královéhradeckého kraje:
9.1.2014 – Veliš
10.4.2014 – Dřevěnice
a setkání MAS Libereckého kraje:
5.2.2014 – Liberec

29.4.2014 - Zahrádky
a setkání MAS Středočeského kraje:
dne 4.4. jsme hostili výše uvedené MAS v Drhlenách (obec Kněžmost)
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
V současné době provádíme kontroly realizovaných projektů a zároveň technickou
pomoc žadatelům při přípravě dokumentace pro ŽOP.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Nebylo třeba
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):
Byla upravena fiche č.8 - Spolkový život pro vyhlášenou 9. výzvu. Změny byly
provedeny zejména u preferenčních kritérií.

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

13

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

8

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

5

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

2
35

Počet účastí na kontrolách SZIF:

4

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Luděk Láska

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
¾ /30

Zdenka
Svobodová

Pracovní smlouva

0,3/12

Marie
Drašnarová

Dohoda o
provedení práce

10 hodin

Naděžda
Kudrnáčová

Dohoda o
provedení práce

10 hodin

Jaroslav Pecina

Dohoda o
provedení práce

10 hodin

Náplň práce

Poznámka

Manažer MAS
v rámci SPL
Asistentka
manažera MAS
v rámci SPL,
manažer a účetní
Hodnocení
projektů
z 9.výzvy
Hodnocení
projektů
z 9.výzvy
Hodnocení
projektů

Do 28.2.2014
Od 1.3.2014
manažer MAS

Jaroslav
Obročník

Dohoda o
provedení práce

10 hodin

Oldřich
Loutchan

Dohoda o
provedení práce

10 hodin

Jaroslav Šolc

Dohoda o
provedení práce

10 hodin

PhDr. Petra
Černá Rynešová

Dohoda o
provedení práce

10 hodin

z 9.výzvy
Hodnocení
projektů
z 9.výzvy
Hodnocení
projektů
z 9.výzvy
Hodnocení
projektů
z 9.výzvy
Hodnocení
projektů
z 9.výzvy

5. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Probíhala realizace projektu mezinárodní spolupráce Geopark – šance pro region. Proběhla
jednání pracovních koordinačních skupin. Dále byly zpracovávány odborné korektury textu
regionální učebnice připravované v rámci tohoto projektu a konečná jazyková korektura textu.
Byly vypracovány studie geoexpozic v území Geoparku Český ráj v obci Kacanovy a
Olešnice.
OPS pro Český ráj realizuje projekt „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro území MAS“ z OP Technická pomoc.
Na různých místech v území se uskutečnila veřejná komunitní projednávání k jednotlivým
oblastem strategie rozvoje regionu OPS pro Český ráj na období 2014-2020.
MAS spolupracuje se Sdružením Český ráj a účastní se jejich jednání.
6. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
- Pokračování v aktivitách při tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje OPS
pro Český ráj.
- účast na jednáních KS NS MAS Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého
kraje
- účast na školeních NS MAS k provádění SCLLD
- účast na školeních ke standardizaci MAS
- pokračování v realizaci projektu spolupráce „Geopark- šance pro region“.
- Účast na výstavě Země živitelka.

Datum: 19.5.2014

Podpis: Luděk Láska

