Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 20.5.2014 – 24.9.2014
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)
- podpis Dohod o poskytnutí dotace žadatelů z poslední 9. výzvy (20. kolo PRV)
Vzdělávání (účast na vzdělávacích akcích, jejich pořádání přínos)
9.-10.6. – Školení společné metodiky tvorby SCLLD včetně její implementace, Jizerka
– obec Kořenov
24.6. – Závěrečná konference projektu posílení absorpční kapacity a administrativní
kapacity, CEP, Rychnov nad Kněžnou
29.7. – seminář k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém
období 2014-2020, Praha, MZe
Informační a propagační akce (pořádané nebo spolupořádané MAS)
16.8. - Slavnosti Geoparku v areálu Farmy Ptýrov u Mnichova Hradiště
Zasedání pracovních skupin a jejich závěry
3.6. – jednání Programového výboru k tvorbě SCLLD
23.6. – jednání Pléna MAS: informace k ISRÚ, veřejné projednání „Návrhu strategické
části ISRÚ, zpráva MAS z PRV 2009-2013, standardizace MAS
25.6. – jednání Správní rady OPS: účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2013,
partnerství v MAS, ISRÚ OPS pro Český ráj, standardizace MAS
20.8. – jednání Programového výboru: schválení prioritních oblastí k „Návrhové části
strategie“ ke Strategii MAS OPS pro Č. ráj 2014-2020
Další (účast na výstavách apod.)
27.-30.8. – účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
V současné době provádíme kontroly realizovaných projektů a zároveň technickou
podporu 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):
V tomto období nedošlo ke změnách v SPL a Fichích.
Probíhá aktualizace členů/partnerů MAS.

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

0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

8

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

4

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

2
25

Počet účastí na kontrolách SZIF:

2

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Luděk Láska

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
0,75/30

Zdenka
Svobodová
Petra Patočková

Pracovní smlouva

0,3/12

Pracovní smlouva

0,8/32

Náplň práce

Poznámka

Manažer MAS
v rámci SPL
manažer MAS a
účetní
asistent

Od 1.9.2014

Od 1.9.2014

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. Byla zpracovávána grafická část regionální
učebnice připravované v rámci tohoto projektu – fotografie, apod. Probíhala realizace
geoexpozic v území Geoparku Český ráj v obci Kacanovy a Olešnice. Byli vytipováni místní
výrobci, pro které budou v rámci projektu zhotoveny propagační karty.
OPS pro Český ráj realizovala od 1.3.2014 do 31.8.2014 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. Projekt byl
ukončen a bylo provedeno jeho vyúčtování. Strategie Společnosti pro Český ráj ve formě
„Pracovní verze k připomínkování“ byla v termínu odeslána na MMR k vyvěšení do

speciálního prostoru pro strategie na stránkách MMR. V termínu bylo provedeno i vyúčtování
a Závěrečná monitorovací zpráva byla se všemi potřebnými přílohami odevzdána ke kontrole
na Centrále regionálního rozvoje v Praze.
V rámci udržitelnosti projektu spolupráce GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ SJEDNOCENÍ
byly v srpnu uspořádány Slavnosti Geoparku v areálu Farmy Ptýrov u Mnichova Hradiště.
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
- podepsání nových rámcových partnerských smluv se všemi partnery
- zajištění exkurze zájemcům z Libereckého kraje po vybraných projektech v našem
území
- účast na školeních k provádění SCLLD
- příprava na standardizaci MAS
- pokračování v realizaci projektu spolupráce „Geopark- šance pro region“.

Datum: 24.9.2014

Podpis: Luděk Láska

