
 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj se sídlem Karlovice 12,511 01 
Turnov, IČ: 259 88 417 
Kancelář : Předměstská 286, 507 43 Sobotka, tel.: 493 720546 

 

Zápis            
z jednání Pléna Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se konalo dne 
19.10.2009 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc od 16,00 hodin. 
 

1. Seznámení s přehledem podaných žádostí v 1. výzvě 2009 

 

Projektová manažerka paní Jarmila Lásková-Soldátová přivítala přítomné a zaroveň 
omluvila nepřítomnost manažera p. Lásky, který se musel zúčastnit presentace MAS 
na Libereckém kraji. Seznámila všechny přítomné podanými žádostmi v 1. výzvě 
2009. Celkem 16 přijatých žádostí MAS Český ráj a Střední Pojizeří. 

 

 

2. Informace o schválených projektech Programovým výborem, doporučených 
k financování z PRV 

 

p. Lásková informovala o schválených projektech a o  2  projektech, které byly 
vyřazeny programovým výborem. Projekt č. 2/2009 žadatel Ing. Jan Blümel – fiche 1 
a projekt č. 6/2009 obec Dobšín – fiche 5. 

 

 

3. Informace o dalším postupu vybraných projektů a náhradních projektů 

 

p. Lásková seznámila přítomné o dalším postupu vybraných projektů. O registraci 
žádostí na SZIFu v Hradci Králové dne 21.10.2009. Upozornila na možnost vyřazení 
případných projektů SZIFem. Informovala o možnosti realizovat způsobilé výdaje 
projektů od data zaregistrování na SZIFu. Do 7  týdnů by měl přijít od SZIFu chybník 
případných nedostatků a chyb u jednotlivých žádostí, které MAS společně s žadateli 
doplní  a odveze na SZIF do Hradce Králové.  



Podpis dohody se SZIFem bude pravděpodobně v květnu 2010, od podpisu dohody lze 
realizovat projekty do 2 let. 

p. Lásková informovala o administraci v průběhu realizace projektu. O nutnosti 
vyhlašovat výběrová řízení dle pravidel - vzorů, které jsou v  MAS v případě potřeby 
k dispozici. O všech změnách v průběhu realizace, které je nutné hlásit na SZIFu. 

 

 

 

 

 

 

4. Informace o výzvě č. 2 v roce 2010 

 

p. Lásková informovala o předpokládaném termínu podávání žádostí ve 2. výzvě 
2010, který bude pravděpodobně v březnu 2010. Výše alokace pro 2. výzvu bude 
známa přibližně v listopadu 2009. Budou vyhlášeny s největší pravděpodobnosti fiche, 
které nebyly vyhlášeny v 1. výzvě, fiche 2, 3, 6 a 8.  

p. Lásková vyzvala přítomné, kteří chtějí své projekty podat ve 2. výzvě 2010, aby se 
obrátili na MAS s dotazy,  případně se objednali na MAS ke konzultaci. MAS může 
reagovat na případné žádosti i případnými změnami ve Fichích, bodovacích kritérií 
jednotlivých fichí, samozřejmě odsouhlasených programovým výborem a oznámených 
a schválených SZIFem. 

 

 

5. Diskuse 

 

Mgr. Doubravka Fišerová upozornila, že by neziskové organizace, které budou žádat o 
podporu z PRV možná uvítali, aby ve Fichi 5 bylo možno uplatnit i výdaje na 
vybavení ve větším rozsahu než je nyní. 

Ing. Adam Pospíšil - byl zodpovězen dotaz zda je možné žádat podporu i na 
rekonstrukci fotbalového hřiště, případně jeho zavlažování.  

 

6. Závěr 

 



Jednání bylo ukončeno v 17,00 hodin. 

 

 

 

V Sobotce  19.10.2009 

Zapsala: 

Zdena Svobodová 
asistentka OPS pro Český ráj 
 
 
 
 

                                        
 
 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 


