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            Sobotka 18.1.2010 

Zápis  
 

z jednání členů Správní rady o.p.s. a členů Programového výboru 
 Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, 

 

          které se uskutečnilo 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 
Předměstská 286 (1 patro nad poštou) v pondělí,  

dne 18. ledna 2010 od 10,00 hodin. 
 

Přítomni: viz presenční listina 
 
 
Program:  
 
1/  Informace o projektu spolupráce s MAS Vladař, MAS Sdružení růže a MAS 

Pobeskydí, jehož výstupem bude software LEADER SYSTEMS (pro správu, 
management a monitoring projektů podpořených v rámci PRV za pomoci MAS) – 
schválení partnerské smlouvy. 

 Předseda správní rady Ing. Petr Hejn přivítal přítomné a pověřil manažera pana Lásku 
vedením jednání. Pan Láska informoval o projektu spolupráce s výše uvedenými 
místními akčními skupinami. MAS Český ráj a Střední Pojizeří uvedeným projektem 
získá software pro administraci projektů podpořených v rámci PRV za pomoci MAS. 

 

2/ Alokace finančních prostředků pro rok 2010. 

 p. Láska sdělil přítomným výši alokace finančních prostředků na rok 2010, která činí 
Kč 9 528 363,-. 

 Z toho 80% na projekty podpořené MAS a 20%  na režijní náklady MAS. 

  

3/   Schválení jednotlivých FICHI pro výzvu č. 2 v roce 2010 (březen). 



                  OPS pro Český ráj - MAS Český ráj a Střední Pojizeří  
                                                                                               Karlovice čp. 12, 511 01, Turnov; IČ 259 88 417 

 p. Láska navrhl vyhlásit ve 2. Výzvě 4 fiche, které nebyly vyhlášeny ve výzvě č.1, jsou 
to: 

 č.2 – Rozvoj podniků 

 č. 3 – Lesy 

 č. 6 – Krajina 

 č. 8 – Spolkový život 

 + 2 další fiche, a to: 

 č. 1 – Modernizace zemědělských podniků (z důvodu vyřazených projektů z 1. Výzvy) 

 č. 4 – Cestovní ruch v obci 

 Celkem by ve 2. Výzvě bylo vyhlášeno 6 výše uvedených fichí.  

 2. výzva 2010 by byla vyhlášena pravděpodobně v březnu, popř. v dubnu 2010. 

 V případě nevyčerpání celé alokace ve výzvě č. 2, by byla pravděpodobně na podzim 
2010 vyhlášena výzva č. 3 s fichemi pro obce (5,7). 

 

4/     Schválení rozpočtu na rok 2010. 

 Viz. Příloha 

 p. Láska seznámil přítomné s obsahem jednotlivých položek rozpočtu MAS na rok 2010. 

 Odměny pro výběrovou komisi – 2 hodiny na 1 projekt, částku Kč 150,-/1 hodinu. 

 V rozpočtu jsou zahrnuty i případné náklady na realizaci akcí na propagaci a podporu 
řemesel, cestovního ruchu, ale i volnočasových aktivit pro obyvatele v území MAS a 
především pro děti a mládež. 

 V rozpočtu je počítáno na straně příjmu i s dary. Jedná se o předpoklad avizovaný 
některými obcemi na spoluúčast pořádaných akcí na jejich území a na akce a náklady, 
které nejsou způsobilé PRV Opatření IV.1.1. 

 Pod kódem 013 jsou zahrnuty i náklady na uspořádání zájezdu k některé MAS v ČR, 
jehož cílem bude získání poznatků a zkušeností při realizování projektů podpořených 
z PRV v OSE LEADER. Vyzval přítomné dohodnout se na vhodném termínu. 
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5/    Schválení plánu činnosti OPS pro Český ráj v roce 2010. 

 Viz. příloha 

 p.Láska seznámil přítomné s jednotlivými body plánu činnosti MAS v roce 2010. 

 Vyzval přítomné ke spolupráci při realizování měkkých projektů, se kterými je počítáno i 
rozpočtu MAS na rok 2010. 

 

6/      Různé  

 

7/    Diskuse. 

 

8/      Usnesení z jednání členů Správní rady o.p.s. 

 Správní rada schvaluje: 

- Smlouvu o spolupráci s MAS Vladař, MAS Sdružení Růže a MAS Pobeskydí, na 
jejímž základě MAS získá software Leader Systems. 

- Vyhlášení 6 fichí ve 2. Výzvě 2010, jsou to: Fiche č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

 
-  č.2 – Rozvoj podniků 

-  č. 3 – Lesy 

-  č. 6 – Krajina 

-  č. 8 – Spolkový život 

-  + 2 další fiche, a to: 

-  č. 1 – Modernizace zemědělských podniků (z důvodu vyřazených projektů  

z 1. Výzvy) 

-  č. 4 – Cestovní ruch v obci 
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- V případě nevyčerpání celkové finanční částky žádostmi z výzvy č.2 2010. Správní 
rada schvaluje vyhlášení 3. Výzvy 2010, pravděpodobně na podzim 2010 
s vyhlášením 2 fichí pro obce, a to: č. 5 Vesnice a č. 7 Vzhled obce. 
 

- Plán činnosti MAS Český ráj a Střední Pojizeří na rok 2010  
 

- Rozpočet MAS Český ráj a Střední Pojizeří na rok 2010 
   

 

Jednání bylo ukončeno ve 12,10 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala: Z.Svobodová     Ověřil: Ing. Petr Hejn 
      asistentka OPS pro Český ráj     předseda správní rady  
 

 

 

 

 

 

 

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


