
                                           Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
       MAS Český ráj a Střední Pojizeří  
                                                                                     Předměstská 286, 507 43  Sobotka;  IČ 259 88 417 

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

 

                                                Sobotka, 22.2.2011 

Z á p i s  

z jednání pléna  
Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, o.p.s.,  

 
které se uskutečnilo dne 22. února od 16,00 hodin  

v restauraci v obci Boseň (u kostela)  
 

Program : 

1) Informace o doposud podpořených projektech – r. 
2009 výzva č.1; r. 2010 – výzva č.2, projekty spolupráce; výzva č.3 r.; r.2010-2011 – 
výzva č.4 – informace o podaných a vybraných projektech ve výzvě č.4, vyhlášené na 
podzim 2010 u OPS pro Český ráj 

 

Pan Láska přivítal přítomné a seznámil je s vyhodnocením projektů 4. výzvy. Celkem 
bylo schváleno a doporučeno k financování 10 projektů + 2 náhradníci. 

Dosud bylo rozděleno v území MAS cca 22 mil. Kč.  

Další – 5. výzva je plánována na září 2011. Byla by zaměřena pro zemědělce, cestovní 
ruch, kulturu, spolky, nezemědělské podnikání. 

Plénum bylo seznámeno s projekty 4. výzvy, které byly vybrány k financování, 
s projekty spolupráce podané v roce 2010, ale neprošly hodnocením. 

Pro rok 2011 je plánován jeden projekt spolupráce – zajišťuje Ing. Tomsa. 

 

2) Změna pravidel PRV od 1.3.2011 – od 13. Kola 

OPS pro Český ráj bude žádosti podávat až od 15. kola (další výzva). Celá alokace na 
rok 2011 byla rozdělena ve 4. výzvě. 
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3) Rozpočet a plán činnosti OPS pro Český ráj na rok 
2011 

Připomínky a náměty akcí, které pořádá MAS, je možné průběžně doplňovat a 
plánovat i na rok 2012. 

 

4) Informace o rozšíření území OPS pro Český ráj – 
MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

V roce 2010 podala obec Přepeře (u Dobšína) žádost o přijetí do MAS. Následně byla 
přijata do MAS. 

Do budoucna by bylo dobré území MAS rozšířit, aby nebyly poníženy finanční 
prostředky pro území, sdělil p. Láska. Uvažuje o rozšíření o Turnov, Dolní Bousov, 
Markvartice a další podnikatelé a neziskové organizace. 

 

5) Změna zákona o obecně prospěšných 
společnostech a změna statutu OPS 

Správní rada obdržela  na jednání 21.2.2011 podklady k úpravě statutu dle novely 
zákona. Hlavní změny – odměny orgánům, členům; úprava pravomoci ředitele. 

 

6) Aktualizace SPL a fichí v letošním roce dle nových 
pravidel – aktualizace preferenčních kritérií ve všech fichích 

Bude vytvořena pracovní skupina. Předpokládá se zapojení členů Programového 
výboru. Již nyní je možné zasílat elektronicky připomínky a náměty k aktualizaci. 

 

7) Různé 

P. Láska upozornil na sledování webových stránek OPS, jsou stále aktualizovány. 
Návrh pomoci zemědělcům: na webových stránkách OPS by  byly nabízeny a 



                                           Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
       MAS Český ráj a Střední Pojizeří  
                                                                                     Předměstská 286, 507 43  Sobotka;  IČ 259 88 417 

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

 

poptávány „přebytky ze dvora“, popř. řemesla. Zveřejnění nabídek v oblasti 
cestovního ruchu k našemu území. V tomto roce budou vydána dvě čísla zpravodaje -  
v dubnu a v říjnu. Bodové hodnocení MAS, které proběhlo v loňském roce, je 
rozporováno. Na MMR bude zaslána žádost, aby rozpor byl vysvětlen a věc uvedena 
do pořádku. 

 

8) Diskuse 

K plánované výzvě v letošním roce (6 fichí). 

 

9) USNESENÍ: 

Plénum MAS Český ráj a Střední Pojizeří : 

- Nesouhlasí s bodovým hodnocením MAS v roce 2010 
a souhlasí s podáním odvolání proti tomuto hodnocení. 

- Deleguje ředitele OPS pro Český ráj na valnou 
hromadu NS MAS 

- Schvaluje plán činnosti na rok 2011 

- Bere na vědomí přípravu aktualizace SPL a fichí 
v kontextu se změnou pravidel PRV. 

 

Závěr. 

 

Zápis ověřil: Luděk Láska, ředitel a manažer OPS pro Český ráj   ……………………………. 

 

Zapsala: V. Špačková 

 


