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                                   Karlovice, 7.5.2009 

Zápis z jednání Programového výboru MAS a Správní rady OPS pro Český ráj, 

které se konalo v budově obecního úřadu v Karlovicích ve středu dne 6. května 

2009 od 16,00 hodin. 

1/  Alokace pro rok 2009 

 Pro rok 2009 bylo alokováno pro naší OPS – území MAS 9 149 000,- Kč. Tyto 

prostředky budou rozděleny na základě výzvy č. 1/2009, která bude vypsána zhruba 

v polovině srpna do poloviny září. 

2/   Rozpočet OPS pro Český ráj na rok 2009 

 Rozpočet OPS na rok 2009 je navržen: 1 389 499,- Kč. Viz příloha č. 1 

3/     Plán činnosti v roce 2009  

    Viz Příloha č. 2 

 

4/      Financování OPS pro Český ráj 

 Ve financování OPS je třeba rozhodnout: 

a) o způsobu předfinancování režijních nákladů (jsou asi 4 možnosti) 

1. půjčka od obcí, či měst v území MAS 

2. půjčka od podniků, či podnikatelů 

3. půjčka od krajů (s největší pravděpodobností 

nereálné) 

4. úvěr od některé banky (zjišťuji zda je reálné úvěr 

získat i v případě, že OPS nic nevlastní) 

 

b) členské příspěvky – začít od r. 2009 vybírat (navrhuji 500,- Kč/ 1 člen) 

 

c) schválit vstupní poplatek do MAS (navrhuji pro nově přijaté členy 500,- 

Kč, jednorázově) 
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d) poplatek obcí a měst z území MAS za možnost všech subjektů na jejich 

území podávat žádosti k MAS (navrhuji 5,- Kč/na 1 obyvatele) 

 

Tyto poplatky jsou nutné na vlastní financování nezpůsobilých výdajů dle pravidel PRV a 

ostatních podmínek poskytovatelů dotací. 

 

5/      Volby do orgánů MAS 

 Z důvodu uplynutí 3 letého období členství v orgánech MAS je nutné dle pravidel  

            PRV a dle našeho SPL udělat povinnou rotaci členů. Jediný transparentní způsob je  

            uspořádat volby. Budou navrženy jména osob součastných členů všech orgánů (s 

 jejich souhlasem) a bude možnost aby jiný člen MAS navrhl další jména kandidátů 

 z členů MAS. Pouze člen MAS nemůže navrhnout sám sebe. 

 Bude voleno 5 členů Programového výboru + 2 náhradníci, a nebo 5 členů a každý 

 zvolený nahlásí jméno svého zástupce, který bude zastupovat člena v době jeho 

 nemoci, dovolené, atd. …., jen v omluvitelných případech. 

 7 – 9 členů výběrové komise + 2 náhradníci; 3 členi kontrolního monitorovacího 

 výboru 

 

 6/  Školení v území MAS pro obce, neziskové organizace, spolky, 

 zemědělce a ostatní podnikatele 

 Během měsíce června proběhnou v území 4 školení pro potenciální žadatele v první 

 výzvě o SPL, FIŠÍCH, o obsahu ŽÁDOSTI a o obsahu OSNOVY PROJEKTU. 

  2 školení budou pro území obcí v Libereckém kraji a Královéhradeckém kraji 

 rozdělené 1 pro obce, neziskové organizace a spolky a 1 pro zemědělce, podnikatele 

 a živnostníky v cestovním ruchu, ostatních službách i pro živnostníky a podnikatele 

 ve výrobě. 

 Totožné a stejně rozdělené školení bude i pro území obcí a měst sídlících na 

 Středočeském kraji. 

 

7/     Školení členů jednotlivých orgánů MAS 

 Po uskutečněných volbách do orgánů MAS bude nutné proškolit i nové, ale i 

 staronové členy jednotlivých orgánů. Jedná se o pravomoci a povinnosti dle statutu 

 MAS.  
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8/     Výzva 1/2009 

          První výzvu č. 1/2009 ve které se bude rozdělovat cca 7 767 501,- Kč vyhlásíme 

z důvodů dovolených a letních prázdnin asi až v polovině srpna a bude trvat 30 dní. To 

znamená do poloviny září. Pak bude probíhat administrace dle SPL (celkem 75 dní). Po 

ukončení celé administrace na MAS dovezu všechny úspěšné žádosti na SZIF do Hradce 

Králové k zaregistrování. Od této doby jsou již u všech úspěšných žadatelů veškeré náklady 

dle žádosti přijatelné a budou moci být zahrnuty v žádosti o proplacení. 

Doba od podání Žádosti na MAS do podpisu Dohody mezi žadatelem a SZIFem je zhruba 8 

měsíců. Ale doba mezi podáním žádosti na MAS (počítám na konci výzvy) a možností 

realizace projektu je přibližně  2 až 3 měsíce. Je nutné s tímto počítat.  

 

Zápis z jednání Programového výboru MAS a Správní rady OPS pro Český ráj, které se 

konalo v budově obecního úřadu v Karlovicích ve středu dne 6. května 2009 

od 16.00 hodin. 

 

Přítomni : viz presenční listina 

 

Program : 

 

1/ Alokace pro rok 2009 

Pro rok 2009 bylo alokováno pro naši OPS – území MAS 9 149 000,- Kč. Tyto prostředky 

budou rozděleny na základě výzvy č. 1/2009, která bude vypsána zhruba v polovině srpna do 

poloviny září. 

 

2/ Rozpočet OPS pro Český ráj na rok 2009 

 Rozpočet OPS na rok 2009 je navržen : 1 445 500,- Kč. Viz příloha č.1 

 Sdělení podrobnějších informací k rozpočtu. 
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3/ Plán činnosti v roce 2009  

 Viz příloha č. 2 

 

4/  Financování OPS pro Český ráj 

 Ve financování OPS je třeba rozhodnout: 

a) o způsobu předfinancování režijních nákladů (jsou asi 4 možnosti) 

1. půjčka od obcí či měst v území MAS 

2. půjčka od podniků či podnikatelů 

3. půjčka od krajů (s největší pravděpodobností nereálné) 

4. úvěr od některé banky (zjišťuji, zda je reálné úvěr získat i v případě, že 

OPS nic nevlastní) 

 

b) o vybírání členských příspěvků  

návrh začít od r. 2009 vybírat 500,- Kč na člena 

 

c) o vstupním poplatku do MAS, návrh částky 500,- Kč jednorázově pro nově přijaté 

členy 

 

d) o poplatku obcí a měst na území MAS za možnost všech subjektů na jejich území 

podávat žádosti k MAS, návrh 5,- Kč na 1 obyvatele 

Tyto poplatky jsou nutné na vlastní financování nezpůsobilých výdajů dle pravidel PRV a 

ostatních podmínek poskytovatelů dotací. 

 

5/ Volby do orgánů MAS 
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Z důvodu uplynutí 3 letého období členství v orgánech MAS je nutné dle pravidel PRV a dle 

našeho SPL udělat povinnou rotaci členů. Jediný transparentní způsob je upořádat volby. 

Budou navržena jména osob současných členů všech orgánů (s jejich souhlasem) a bude 

možnost, aby jiný člen MAS navrhl další jména kandidátů z členů MAS. Člen MAS nemůže 

navrhnout sám sebe. 

Bude voleno 5 členů Programového výboru + 2 náhradníci a každý zvolený nahlásí jméno 

svého zástupce, který bude zastupovat člena v době jeho nemoci, dovolené, atd……, jen 

v omluvitelných případech. 

7 – 9 členů výběrové komise + 2 náhradníci, 

3 členi kontrolního monitorovacího výboru 

 

6/ Školení v území MAS pro obce, neziskové organizace, spolky, zemědělce a ostatní 

podnikatele  

 Během měsíce června proběhnou v území 4 školení pro potenciální žadatele v první výzvě o 

SPL, fiších, o obsahu žádosti a o obsahu osnovy projektu. 

 2 školení budou pro území obcí v Libereckém kraji a 2 v Královéhradeckém kraji, rozdělené  

1 pro obce, neziskové organizace a spolky a 1 pro zemědělce, podnikatele a živnostníky 

v cestovním ruchu, ostatních službách i pro živnostníky a podnikatele ve výrobě. 

 Totožné a stejně rozdělené školení bude i pro území obcí a měst sídlících ve Středočeském 

kraji. 

 

7/ Školení členů jednotlivých orgánů MAS 

 Po uskutečněných volbách do orgánů MAS bude nutné proškolit i nové, ale i staronové členy 

jednotlivých orgánů. Jedná se o pravomoci a povinnosti dle statutu MAS. 
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8/ Výzva 1/2009 

 První výzvu č.1/2009, ve které se bude rozdělovat cca 7 767 501,- Kč, vyhlásíme z důvodů 

dovolených a letních prázdnin asi až v polovině srpna a bude trvat 30 dní. To znamená do 

poloviny září. Pak bude probíhat administrace dle SPL (celkem 75 dní). Po ukončení celé 

administrace na MAS dovezu všechny úspěšné žádosti na SZIF do Hradce Králové 

k zaregistrování. Od této doby jsou již u všech úspěšných žadatelů veškeré náklady dle 

žádosti přijatelné a budou moci být zahrnuty v žádosti o proplacení. 

 Doba od podání žádosti na MAS do podpisu dohody mezi žadatelem a SZIFem je zhruba 8 

měsíců. Doba mezi podáním žádosti na MAS (počítám na konci výzvy) a možností realizace 

projektu je přibližně 2 až 3 měsíce. Je nutné s tím počítat. 

 

9/  Usnesení 

 Správní rada OPS pro Český ráj a Programový výbor MAS 

- bere na vědomí alokaci ve výši 9 149 000,- Kč 

- schvaluje rozpočet na rok 2009 ve výši 1 445 500,- Kč 

- schvaluje plán činnosti na rok 2009 dle přílohy č. 2 

- schvaluje roční členský příspěvek 500,- Kč na 1 člena, jednorázový vstupní poplatek do 

MAS ve výši 500,- Kč a poplatek obcí a měst v území MAS ve výši 5,- Kč na 1 obyvatele 

- souhlasí se zajištěním financování OPS všemi 4 způsoby uvedenými v bodě 4a 

- schvaluje návrh voleb do orgánů MAS dle bodu 5 

- schvaluje výzvu č. 1/2009, kterou bude alokováno 7 767 501,- Kč a její vyhlášení 15. 

srpna 2009  

 

 

Zapsala : Z. Svobodová 

 


