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                                   Karlovice, 22.4.2009 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří o.p.s., Karlovice 12, 511 01  Turnov 

 

 

Zápis z jednání MAS Český ráj a Střední Pojizeří, které se konalo v budově obecního úřadu 
v Karlovicích v úterý dne 21. dubna 2009 od 16.30 hodin 

 

Přítomni : viz presenční listina 

 

Program jednání :  

1/ Informace o výsledku 2 kola výzvy z Programu rozvoje venkova, OSA IV. LEADER+ 

 MAS byla vybrána z 98 uchazečů na 14 místě. 

 Předpoklad příjmu příštích 5 let na rozdělení v území  je cca 8 – 12 mil. Kč ročně 

 Podpis dohody je zatím v jednání (snad polovina května). 

1 výzva bude letos možná už v červnu, ale spíše v červenci (trvá 30 dní), administrace a 
schvalování cca 75 dní. 

V podzimním termínu – říjen se odevzdávají žádosti ke kontrole SZIF, a k podpisu dohod 
žadatelů se SZIFem dojde přibližně za 8 měsíců. 

Podpory projektů budou v 8 fichích, které jsou uvedeny ve strategickém plánu MAS. 

3 z fichí jsou pro obce omezeny v celkových způsobilých nákladech do 1 mil. Kč. 

Min. výše 50 000,- a max. výše 2 mil. Kč způsobilých výdajů na projekt. 

Informace o DPH, která je pro obce nezpůsobilým výdajem. 
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Oznámení o nutnosti jednání programového výboru minimálně 1x měsíčně, výběrové komise 
podle potřeby a zasedáních pléna MAS 1-2x ročně. 

2/ Seznámení s přípravami a postupem MAS před vyhlášením 1. výzvy z Opatření IV.1.2. 
v letošním roce, informace o potřebách finančního a organizačního zabezpečení, zřízení 
kanceláře MAS a ostatních příprav pro bezproblémové a včasné zajištění sběru 
projektů, vyhodnocování a výběrů projektů doporučených k podpoře. 

 Je nutné zajistit do konce letošního roku finanční prostředky ve výši cca 1 300 000,- Kč na 
režijní výdaje MAS (musí se vše předfinancovat). Návrhy, jak získat finance: 

a) buď oslovit města nebo obce s možností poskytnutí úvěru (žádat o proplacení nákladů lze 
3x v roce – květen, říjen, leden 

b) oslovit podnikatele v území MAS o poskytnutí úvěru 
c) oslovit banky o poskytnutí úvěru 
 

Zřízení kanceláře MAS. Je dohodnuta od Agrochovu Sobotka v Sobotce nad poštou. 

Nutnost zajištění vybavení kanceláře nábytkem, počítači a připojením k Internetu. 

 

Personální obsazení MAS 2x manažer, 1x asistent je zajištěno pro první rok ve složení: p. 
Láska, p. Nosková, p. Svobodová. V dalším roce bude nutné přijmout manažera kontrol, 
případně ještě 1 asistenta (asistentku). 

 

Zajistit vydávání zpravodaje pro území MAS (čtvrtletník) 

p. Bělohradský nabízí možnost financování vydávání občasníku firmou Tomovy parky. 
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Návrh stanovit výši členských příspěvků a vstupních poplatků pro nové členy. Stanovení 
poplatku pro každou obec v území MAS (cca 5,- Kč na obyvatele). 

Zdůvodnění návrhu: je nutné financovat výdaje, např. úroky z úvěru, které nelze zahrnout do 
způsobilých výdajů k proplacení. 

3/  Plán činnosti v roce 2009 (podněty pro jednání a schálení při zasedání Pléna MAS) 

Školení v území o možnostech podpory přes MAS pro žadatele 

a) podnikatelé, zemědělci 
b) obce, neziskovky, spolky 
Školení členů orgánů MAS – Programový výbor 

 

Projekt spolupráce a) s partnerem z Itálie 

   b) s partnerskou MAS v ČR 

Konzultace a poradenství žadatelům, příjem a zpracování žádostí ve výzvě č. 1/2009 

4/ Informace o finanční podpoře MAS z Královehradeckého a Libereckého Kraje v roce 
2008 

 

Seznámení s hospodařením a účetní závěrkou 2008 – p.Svobodová 

Výsledek využití prostředků z dotace od Královéhradeckého Kraje. Na Kraj byla zaslána 
závěrečná zpráva o vyúčtování dotace. Kontrola z Kraje neshledala žádné nedostatky. 

Výsledek využití prostředků z dotace od Libereckého Kraje. Liberecký Kraj neuznal některé 
výdaje a budeme jej žádat o výjimku. 

Dotace pro rok 2009 – Královéhradecký Kraj, Liberecký Kraj, Středočeský Kraj 

 



   

 

 
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
                      MAS Český ráj a Střední Pojizeří           
             
               Karlovice čp. 12, 511 01, Turnov; IČ: 259 88 417 

 

 

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

 

5/ Různé 

 Nutnost aktualizovat členskou základnu MAS. 

Omezené počty ve výborech, komisi v MAS je možné po aktualizaci změnit dle výsledku 
jednání Pléna MAS. 

6/ Diskuse 

 Jednání byl přítomen také správce internetových stránek MAS p. Hanzl. 

 Výzva členům MAS podílet se na vytváření obsahu internetových stránek. 

 Nabídka možnosti spolupráce a propagace MAS firmou Tomovy parky. 

 p. Bělohradský – nabídka konzultace a poradenství v oblasti dotací. 

 

7/ Závěr 

 

 

Zapsala: Svobodová 

 


