Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 14.5.2013 – 9.9.2013
Název MAS: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Vypracoval: Luděk Láska, manažer
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)
20.5. – jednání Programového výboru, rozlosování projektů 8. výzvy k hodnocení
jednotlivým hodnotitelům
22.5. - jednání Výběrové komise, předání projektů 8. výzvy k hodnocení
29.5.- jednání Výběrové komise, předání výsledků hodnocení projektů 8. Výzvy
30.5. - jednání Programového výboru, schválení projektů dle hodnocení výběrovou
komisí k finanční podpoře
19.6. – registrace schválených žádostí 8. výzvy na SZIF v Hradci Králové
30.7. - odstranění chyb dle administrativní kontroly SZIFu u žádostí z 8. výzvy
na SZIF
Vzdělávání (účast na vzdělávacích akcích, jejich pořádání přínos)
10.6. – školení pro úspěšné žadatele ze 7. výzvy k administraci projektů, 8 zájemců
30.8. – seminář v rámci výstavy Země živitelka „Kvalitní a bezpečné české potraviny“
Informační a propagační akce (pořádané nebo spolupořádané MAS)
- -Zasedání pracovních skupin a jejich závěry
12.6. – jednání pléna MAS v Karlovicích – informace z 8. výzvy, informace o
přípravách na nové období 2014+, členství v MAS
17.6. – jednání správní rady – externí audit účetní závěrky 2012, schválení výroční
zpráva 2012

Další (účast na výstavách apod.)
30.8.-1.9. - Účast na výstavě Země živitelka 2013 na společném stánku s MAS
Libereckého kraje

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
V součastné době provádíme kontrolu realizovaných projektů a zároveň technickou
pomoc žadatelům při přípravě dokumentace pro ŽOP.
Připravujeme školení pro úspěšné žadatele žadatele z 8 výzvy na zadávání veř. zakázek a
pro bezchybnou realizaci projektu.
V rámci propagace území a presentace naší společnosti jsme absolvovali národní výstavu
o venkovu Země živitelku v Českých Budějovicích a připravujeme se na krajské dožínky
v Hradci Králové, které budou 13 a 14 září. Také stále přijímáme podněty na realizaci
projektů v období 2014 až 2020 od žadatelů, které vkládáme do Akčního plánu.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Z důvodů požadavků SZIFu byla vymazána ze ŽL p. Lásky poradenská činnost a byl
ukončen pracovní poměr k 31.7. 2013 s p. Jarmilou Láskovou Soldátovou, která je
smluvně vázána v podnikatelské činnosti.
Schází se pracovní skupiny k ISRÚ a připravují návrhy pro strategickou část dokumentu.
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):
Žádné se v tomto období neprovedli..

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

0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

11

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

5

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

6
65

Počet účastí na kontrolách SZIF:

3

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

Náplň práce

Poznámka

Manažer MAS
v rámci SPL
Projektová
manžerka MAS
v rámci SPL

Pracovní
poměr do
31.7.2013

Zdenka
Svobodová

Pracovní smlouva

¾ /30

Marie
Drašnarová

Dohoda o
provedení práce

18 hodin

Naděžda
Kudrnáčová

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

Jaroslav Pecina

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

Jaroslav
Obročník

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

Oldřich
Loutchan

Dohoda o
provedení práce

16 hodin

Jaroslav Šolc

Dohoda o
provedení práce

14 hodin

Asistentka
manažera MAS
v rámci SPL
Hodnocení
projektů
z 8.výzvy
Hodnocení
projektů
z 8.výzvy
Hodnocení
projektů
z 8.výzvy
Hodnocení
projektů
z 8.výzvy
Hodnocení
projektů
z 8.výzvy
Hodnocení
projektů
z 8.výzvy

5. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Byla dokončena realizace projektu spolupráce „GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ,
SJEDNOCENÍ.
Podíleli jsme se na přípravě projektu spolupráce Greenway Mrlina. V červenci byla podána
Žádost o dotaci na tento projekt.
Dále probíhala realizace dalšího projektu mezinárodní spolupráce Geopark – šance pro
region. Proběhla jednání pracovních koordinačních skupin. V červnu proběhl v rámci tohoto
projektu dvoudenní workshop se švédskými lektory a exkurze po zajímavostech Geoparku
Český ráj.
V srpnu proběhla 1. veřejná diskuse k výsledku analýzy zpracovaných statistických dat
k Integrované strategii rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – Místní
akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří za účasti zástupců obcí z území a členů MAS.
Diskuse proběhla pod vedení paní Blaženy Huškové z fy Labyrinth Pro, s.r.o. a jejího
pracovního týmu.
Luděk Láska je za OPS pro Český ráj členem pracovní skupiny „Cestovní ruch“ pro tvorbu
návrhové části Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 a účastní se jejích jednání.
Zástupci MAS se zúčastnili jednání KS NS MAS Královéhradeckého kraje a setkání MAS
Libereckého kraje.
MAS spolupracuje se Sdružením Český ráj a účastní se jejich jednání.

6. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Do konce listopadu by se měla uskutečnit druhá schůzka s veřejností, na které budou
občané a členové MAS seznámeni s návrhem strategické části ISRÚ a budou
projednávány tyto návrhy ke zpracování pro strategickou část. Dále budou stanoveny
další termíny pro veřejné projednávání a připomínkování postupných pracích na ISRÚ.
V polovině září se bude konat i školení úspěšných žadatelů ve výzvě 8 na postupy při
zadávání veřejných zakázek a správném postupu realizace projektu. Budeme se účastnit
krajských dožínek v Hradci Králové. Realizujeme mezinárodní projekt spolupráce.

Datum: 9.9.2013

Podpis: Luděk Láska

