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                                                  Sobotka, 13.12.2011 

Z Á P I S  

z jednání pléna  

Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,   

které se uskutečnilo dne 13. prosince od 16,00 hodin  

v Hospůdce Ve Škole, v obci Boseň 

 (pod kostelem) 

 

Program : 

1) Zahájení, schválení programu pléna 

p. Láska přivítal přítomné členy pléna a představil externího konzultanta OPS pro Český 

ráj p. Mgr. M.Jarolímka. Schválení programu pléna: program byl schválen beze změn. 

Dále informoval o probíhající 5. výzvě OPS pro Český ráj a její administraci. O 

možnostech podání žádostí do konce příjmu.  

 

 

2) Informace o činnosti Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, v listopadu 

vyhlášené 5. výzvě 

P. Láska informoval o probíhající 5. výzvě OPS pro Český ráj a její administraci. O 

možnostech podání žádostí do konce příjmu.  

Dále informoval o probíhající spolupráci s italskými a švédkými partnery. O služební 

cestě p. Láskové Soldátové ve Švédsku a o budoucí spolupráci se švédskou LAG Leader 

DalÄlvarna v příštím roce. 

Informoval o proběhlém školení výběrové komise, o dalším jednání pléna OPS pro Český 

ráj v lednu 2012 po vyhlášení výsledků 5. výzvy. 

Probíhá aktualizace SPL, která by měla být plénem schválena do konce března 2012. 

V prosinci vyšel zpravodaj č.2/2011 OPS pro Český ráj, výtisky k dispozici na jednání pro 

ty, kdo ho ještě neobdrželi. V příštím roce bude zpravodaj z finačních důvodů 

pravděpodobně šířen jen elektronicky. 

Další výzva je plánována na červen 2012, návrh vyhlásit fiche 1,2,6 půjde ke schválení. 
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3) Jednání ke střednědobému hodnocení SPL – přítomen poradce Mgr. M. Jarolímek 

Právě probíhá střednědobé hodnocení SPL. K tomuto hodnocení přispějí také dotazníky, 

které byly distribuovány žadatelům a příjemcům podpory e-mailem a také dotazníky pro 

členy OPS pro Český ráj, jejich vyplnění v bodu 4. P. Láska informoval o nutnosti změny 

monitorovacích ukazatelů navržených v původním SPL, změny finančního plánu.  

Po 5. výzvě budou 4 z fichí naplněny a je možné nahradit stávající fiche jinými. Např. 

fichi 3 zrušit a přidat jiné opatření místo lesů. P. Láska se přiklání k podpoření fiche 8 i 

dalších letech. 

 

4) Evaluace SPL – vyplnění dotazníku 

OPS pro Český ráj je v polovině plánovacího období. Pro vyhodnocení své činnosti je 

povinna provést evaluaci. Ta probíhá za spolupráce s externím konzultantem Mgr. M. 

Jarolímkem. Pro hodnocení byl sestaven dotazník i pro členy OPS pro Český ráj, který byl 

p.Jarolímkem představen. Přítomní dotazník vyplnili a předali k vyhodnocení. 

 

 

5) Diskuse 

p. Alena Pospíšilová informovala o proběhlých akcích, které OPS pro Český ráj pořádala 

v tomto roce. Dále propagovala vydanou knihu Ing. Egerta „O mlýnech na Žehrovce“. 

Došlo k diskusi k námětům na činnost v příštím roce. P. Láska přišel s návrhem pořádat 

kurzy pro včelaře. Má možnost získat lektora pro tuto činnost ze zemědělské školy ve 

Frýdlantě.  

P. Láska vyzval přítomné členy, aby se zamysleli a přihlásily se s náměty na pořádání akcí 

v příštím roce, co nejdříve, aby je společnost mohla zahrnout do plánu činnosti na rok 

2012. 

 

 

6) Návrh a schválení usnesení 

Plénum Obecně prospěšné společnosti schvaluje: 

 Program jednání pléna dle předneseného návrhu 

Plénum Obecně prospěšné společnosti bere na vědomí: 

 Evaluaci SPL 
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7) Závěr 

Jednání bylo ukončeno 17,30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Zápis ověřil: 

 

Ing. Petr Hejn, předseda správní rady    ……………………………….. 

 

 

Vlasta Špačková, předsedkyně programového výboru   ………………………………. 

  

 

 

 

        Zapsala: Z. Svobodová 

 

 

 

 


