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            Sobotka 24.5.2010 

Zápis 
 

z jednání členů Správní rady o.p.s. a členů Programového výboru 
Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se konalo 
v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 

dne 24. května 2010 od 16,00 hodin. 
 

Přítomni : viz. presenční listina 

Program:  
 
1/  Představení všech přijatých žádostí ve výzvě č. 2/2010. 

 Manažer pan Luděk Láska přivítal přítomné. Představil nového člena správní 
rady Ing. Adama Pospíšila. Ing. Karel Kerner, člen programového výboru, podá 
odvolání z důvodu jeho zvolení předsedou představenstva Agrochovu Sobotka, 
a.s. Pan Láska informoval přítomné, že se změní sídlo Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj ze současných Karlovic do místa kanceláře v Sobotce 
z důvodu přiznání grantu od Královéhradeckého kraje. 

 Pan Láska informoval o projektech spolupráce. V přípravě jsou 4 projekty 
spolupráce : 
- nákup vybavení : prodejní stánky, pódium  
- vybavení obcí : dětská hřiště, veřejná prostranství – doplnění zeleně, mobiliáře 
- obnovení tradic v obcích: masopust, stavění máje (společně s MAS Otevřené 

zahrady Jičínska, Brána do Českého ráje, Přiďte pobejt, Turnovsko), selská 
jízda, koně, kurz kování 

- Geopark : propagace, značení území geooparku (vstupní brány) 
 

 Pan Láska seznámil přítomné s přijatými žádostmi o dotaci ve výzvě č. 2/2010 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. Celkem bylo přijato 21 žádostí.  

 Viz. příloha č. 1 
 4 potencionální žadatelé, kteří konzultovali svůj projekt, nakonec nepodali 

žádost. 1 žadatel svoji žádost stáhl z důvodu úředního zamítnutí projektu. 
 Ve fichi č. 1 – 2 žádosti 
 Ve fichi č. 2 – 3 žádosti 
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 Ve fichi č. 3 – 1 žádosti 
 Ve fichi č. 4 – 2 žádosti 
 Ve fichi č. 6 – 2 žádosti 
 Ve fichi č. 8 – 11 žádostí  
 
 3. výzva je plánovaná na podzim z alokace fin. prostředků na rok 2011. Měly by 

být vyhlášeny fiche č. 5 a 7. 
 
2/      Alokace 

 Na rok 2010 byla alokována na projekty částka Kč 7 627 363. Výše dotace za všech 
21 přijatých žádostí ve výzvě č.2/2010 je stejná Kč 7 627 363. 

 

3/ Rozlosování projektů jednotlivým členům výběrové komise 

 Každému členu výběrové komise bylo losováním přiděleno 9 projektů k hodnocení. 

 Viz. příloha č.2 

 

4/ Diskuse 

 

5/ Závěr 

 Jednání ukončeno v 17,15 hodin. 

 

 

Zapsala: Zdena Svobodová, asistentka OPS pro Český ráj  ……….…………………… 

Zápis ověřil: Ing. Petr Hejn, předseda správní rady  
              OPS pro Český ráj  …………………………….  
 


