
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období:    Leden – duben 2011 

Název MAS:    LAG Podralsko o.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): 

Miroslava Váradiová - koordinátorka projektů 

PhDr. Dagmar Strnadová – manažerka MAS 

kontakt:  

774 490 397, 487 862 352, info@lagpodralsko.com 

774 400 397, 487 862 209, manager@lagpodralsko.com 

 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 
aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, 

schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF 

03.12.2010 – vyhlášení výzvy  

06.12.2010 – 12.01.2011 - příjem žádostí 

08.02.2011 Zasedání výběrové komise, Výběr projektů  

24. 02. 2011 Registrace projektů na SZIF v Hradci Králové – zaregistrováno 17 projektů 

 

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 

semináře apod.) a jejich přínos 

09.02.2011 školení Mze k realizaci opatření osy IV Leader v PRV – Hradec Králové  

27.01.2011 Setkání starostů mikroregionů a svazku obcí v působnosti LAG Podralsko    

                   v Hamru na Jezeře – konference 

17.02.2011 Setkání MAS LK 

03.03.2011 Zasedání představenstva LAG Podralsko 

10.03.2011 Valná hromada LAG Podralsko 

17.03.2011 Účast na Valné hromadě NS MAS ČR, Zasedání výboru NS MAS 

22.03.2011 Setkání MAS LK 

 

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

17.02.2011 jednání Mikroregionu Podralsko ve Velkém Valtinově  

15.03.2011 jednání Svazku obcí Peklo v Zahrádkách 

24.03.2011 Jednání na Mikroregionu Podralsko ve Stráži pod Ralskem 

17.04.2011 Cyklovýlet po realizovaných projektech PRV v prostoru Ralska 

 

zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

12.4.2011 jednání pracovní skupiny pro cestovní ruch a workshop Máchova kraje 

 

další (účast na výstavách apod.) 

11.02.2011 Účast na výstavě Regiony ČR v Lysé nad Labem  

28.04.2011 Jednání na Přípravném workshopu projektu Den země na Zelené          
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                    cyklomagistrále ploučnice v Doksech 

 

 

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 
 

opatření  IV.1.2 při kontrolách projektů – RTS ceníky, zadávací dokumentace u 

výběrových řízení 

- problémy při realizaci IV.1.1 
 

opatření IV.1.1 – termíny splatnosti dle Pravidel SZIF nejsou v souladu s účetnictvím, 

vymezení limitů cestovného a stravného by mělo být jen dle zákona 

 
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Zajištění kontrol RTS ceníků vlastními prostředky a silami 

Splatnost faktur a jejich proplácení po dohodě s dodavateli služeb řešeno v termínu tak, 

aby v souladu s účetnictvím a ukončením etapy byly prostředky proplaceny a MAS mohla 
žádat jejich proplacení  

Limity stravného a cestovních náhrad MAS účtuje jen dle zákona 

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu 

důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): 

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): 

aktualizace právě probíhá, jedná se o změny v souvislosti se změnou a úpravou fichí a 

úpravou monitorovacích indikátorů MAS pro opatření IV.1.1. i IV.1.2. 

Aktualizace je prováděna na základě zkušeností s předchozími výzvami. 

ve Fichích:  

 

Fiche byly upraveny dle nových Pravidel, byla přidána fiche pro podporu zakládání 

podniků a jejich rozvoje. 
 

Všechny změny budou souhrnně zaslány na RO SZIF Hlášením o změnách začátkem 

měsíce května 2011. 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:  17 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: v 1. etapě 2011 3 Hlášení 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: v 1. etapě 2011 0, z minulých výzev 

nemáme uzavřeno jen 6 projektů. 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:  

na místě realizace - v 1. etapě 2011 8 návštěv,spojených s konzultacemi 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) – v 1. etapě 2011 -  42 

 Počet účastí na kontrolách SZIF: - v 1. etapě 2011 -  5 



 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Dagmar 

Strnadová 

Pracovní smlouva Plný úvazek Manažerka 

LAG Podralsko 

 

Miroslava 

Váradiová 

Pracovní smlouva Plný úvazek Koordinátora 

projektů 

 

Jindřich Šolc Pracovní smlouva Plný úvazek Asistent 

manažerky 

 

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 

ISÚ):  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 

 

Poradenství v projektech MMR, ROP, GF LK, SFDI a ostatní osy PRV, poradenství pro 

Svazek obcí Peklo a Mikroregion Podralsko, práce v pracovní skupině cestovního ruchu 

Máchova kraje, pořádání seminářů ve spolupráci s VŠ, oponentura, vedení a konzultace 
diplomových a bakalářských prací, vytvoření a nositel registrované známky regionálního 

produktu „Lužické hory a Máchův kraj“ 

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Vzdělávací akce- pořádání semináře k zadávacímu řízení dle Pravidel SZIF – duben – 

květen 2011 

Aktualizace SPL a fichí – duben – květen 2011 

Práce na projektech – osa III. – červen, říjen 2011 

Poradenství – průběžně do všech os PRV a dalších DT  

První kolo certifikace místních výrobků – udělení registrované známky – červen 2011 

Propagace a prezentace MAS – červen – vlastní akce, srpen – Země živitelka 

 

 

Datum:         Podpis: 


