Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 10.9.2012 – 31.12.2012
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)
7.9. – jednání Programového výboru a Výběrové komise
24.9.– Výsledky hodnocení Výběrové komise u Žádostí 6. výzvy
25.9. – Schválení podpořených Žádostí Programovým výborem
17.10. - Registrace Žádostí 6. výzvy na SZIF
3.12. - Odstranění chyb dle administrativní kontroly SZIFu u Žádostí z 6. výzvy na
SZIF
10.12. – vyhlášení 7. výzvy
Vzdělávání (účast na vzdělávacích akcích, jejich pořádání přínos)
2.-3.10. - Konference Venkov 2012 v Nových Hradech
19.12. – školení k metodice předkládání a zpracování Žádosti o dotaci pro 7. výzvu
– 11 zájemců
Informační a propagační akce (pořádané nebo spolupořádané MAS)
- -Zasedání pracovních skupin a jejich závěry
10.10. - Aktualizace fichí, zejména preferenčních kritérií Programovým výborem
16.10. - Schválení fichí pro 7. výzvu Programovým výborem
18.10. - Jednání pléna MAS, revize členské základny, informace o výzvách a přípravě
na období 2014+.
Další (účast na výstavách apod.)
29.8.-31.8. – účast na výstavě Země živitelka 2012

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
Právě jsme ve výzvě č. 7, ve fázi kontroly přijatelnosti jednotlivých projektů (leden
2013). Na konci období se nám začaly naplňovat naše předpoklady při tvorbě současného
SPL, které změnila celosvětová krize.. V šesti z 19 podaných žádostí žadatelé garantují
vznik 11 pracovních míst. Bohužel, i přesto, že pracovní místa jsou rozloženy do 3 fichí,
je již dnes jisté, že z důvodu celkové alokace ve fichích nebudou podpořeny všechny
žádosti, ve kterých jsou garantovány pracovní místa. Bohužel, tento stav je na konci
období a dle zájemců o dotaci nebude jiný ani v poslední osmé výzvě na jaře. Jsme rádi,
že tento impuls začal alespoň na konci období a víme, že se nemusíme bát počítat se
vznikem nových pracovních míst ani v dalším období jak v zemědělství, tak i
v cestovním ruchu a na jaře v osmé výzvě uvidíme i zájem ve fichi pro nezemědělské
podnikatele. Opět je velký zájem o obnovu kulturních památek a v příští výzvě bude jen
zlomek alokovaných peněz oproti výzvě sedmé. Průběžně nám chodí záměry na realizací
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:
Od října do konce listopadu jsme vybírali zpracovatele dat analytické části ISRÚ a ze 3
zájemců nakonec padla volba na zájemce z území MAS, kvalifikovanou ženu na
mateřské dovolené s kvalitní praxí. V prosinci jsme podepsali smlouvu i s facilitátorkou a
zároveň zpracovatelkou nové ISRÚ, která bude řídit jednotlivá jednání, provede
připravený a cílený pohovor s významnými osobnostmi v území a bude zapracovávat
návrhy a podměty pro další jednání. Koordinátorku celého procesu máme z vlastních řad,
členku Programového výboru, která se podílela i na vzniku současného SPL.
Od rozšíření našeho území na počátku loňského roku, jsme jednali s MAS Brána do
Českého ráje a s MAS Turnovsko o sloučení a vzniku 1 MAS v oblasti Českého ráje, ale
na koci roku tato snaha vzala jiný směr a na základě změn v MAS Brána do Českého ráje,
kdy vyhověli vstupu části obcí z MAS Kozákov a Turnovsko se bude zřejmě ucházet o
podporu, jako nepodpořená MAS, tak je ve hře již jen Město Turnov a to bude známo po
zasedání Zastupitelstva na konci ledna 2013.
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. 1,4,6,9 Programovým výborem – změny zejména v preferenčních
kritériích. Ve všech fichích byl bodově více podpořen vznik nových pracovních míst, což
se promítlo do Žádostí, které byly přijaty v lednu 2013. Vzrostl počet žadatelů, kteří se
v Žádostech zavázali, že vytvoří nová pracovní místa.
Aktualizace členské základny: nový člen – OS Život na vsi, Vyskeř. Vyloučení a
vystoupení některých členů MAS na základě revize členské základny.

Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:
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:
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4. Zaměstnanci (na IV.1.1)
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Poznámka

5. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Příprava projektu spolupráce se švédskou MAS:
24.10. - Podání žádosti s názvem „Geopark – šance pro region“
Probíhá realizace projektu spolupráce „GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ:
12.9. – workshop: metodika značení Klubu Českých turistů v Geoparku Valle del Crocchio
14.9. proběhla Tvořivá Konference – Evropský geopark UNESCO, Slavnosti Geoparku
v italské kalábrii. Slavností se zúčastnili místní řemeslníci a řemeslníci z regionu geoparku
ČR..
22.10. – projednání studie současného stavu prvků infosystému v Geoparku Český ráj a
návrhu řešení jednotícího designu.
Zástupci MAS se zúčastňují jednání KS NS MAS Královéhradeckého kraje a setkání MAS
Libereckého kraje.
Dále se účastní setkání partnerů CSV Libereckého kraje.
V rámci „Exkurzí za příklady dobré praxe financované z PRV a dalších dotačních titulů“
představila naše MAS, na jedné z nich 9.10.2012, své zrealizované projekty a další projekty
v území.
MAS spolupracuje se Sdružením Český ráj a účastní se jejich jednání.
P. Láska se dne 29.11.2012 zúčastnil semináře „Kulatý stůl“ – společná zemědělská politika
po r. 2013.
V rámci své doplňkové činnosti uskutečnila MAS ve svém území školení k zákonu
o veřejných zakázkách.

6. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
V rámci 7 výzvy proběhne několik jednání PV a VK a koncem února i jednání Pléna
MAS. Na počátku 3 lednové dekády se bude konat první letošní schůzka Správní rady
s programem projednání připraveného rozpočtu pro letošní rok a projednání změny části
statutu. Připravujeme školení Výběrové komise, školení úspěšných žadatelů v 7. výzvě a
v březnu letošního roku školení před výzvou č. 8 pro potenciální žadatele. Dále pokračují
práce na nové ISRÚ, ke kterému je naplánované jednání na 21.2.2013.

Datum: 17.1.2013

Podpis: Luděk Láska

