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1. Obecná charakteristika období 
 

Rok 2012 byl již osmým rokem profesionálního fungování kanceláře občanského sdružení. 

Náplní kanceláře MAS v tomto roce byla:  

 Příprava projektů a zajištění jejich realizace v programu Leader i dalších programech 
podle kritérií a podmínek, stanovených pro tyto programy 

 Aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení a spolupráce s dalšími partnerskými 

sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami 

 Spolupráce se svazky obcí Mikroregion Podralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek obcí 
Máchův kraj, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje při 

rozhodovacích procesech umožňujících naplnění otázek řešení problematiky v dotčeném 

teritoriu 

 Poskytování poradenství při zpracovávání žádostí o dotace a granty všem zájemcům na 
svém území působnosti 

 Vyhlášení a administrace Výzvy 06-01-12  (15. kolo výzvy na SZIF) s termínem 

ukončení výzvy 25.1.2012.   Do této výzvy podalo své žádosti celkem 35 žadatelů, 18 z 

nich bylo úspěšných. Otevřeny byly fiche: 1 Obnova  a  rozvoj vesnic, 2 Občanské 

vybavení a služby, 3 Podpora cestovního ruchu – Ubytování a sport, 4 Podpora cestovního 
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ruchu – Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky, 5 – 

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a 6 Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje. 

 

2. Stav členské základny
  

Počet členů v průběhu roku byl stabilní, k 31.12.2012 bylo členy nebo čekateli na členství 47 

subjektů ze všech sektorů veřejného života (veřejná správa, ziskové subjekty, neziskové 

subjekty a soukromé osoby), všichni členové splňují podmínky členství dané stanovami 

sdružení a zároveň podmínky členství v  MAS dané pravidly pro MAS 

 

Seznam členů LAG Podralsko 

 
Obce / mikroregiony 

Obec Velký Valtínov 

Město Osečná 

Město Mimoň 

Město Dubá 

Město Ralsko 

Město Zákupy 

Město Doksy 

Obec Blíževedly 

Město Stráž pod Ralskem 

Město Jablonné v Podještědí 

Město Bělá pod Bezdězem 

Obec Noviny pod Ralskem 

Mikroregion Podralsko 

Obec Hamr na Jezeře   

Obec Chlum    

Obec Velká Bukovina 

Obec Skalka u Doks 

Obec Brniště 

Podnikatelé 

Lubomír Majliš 

Mimoňská komunální, a.s. 

Lázně Kundratice, a.s. 

PV-Cvikov, s.r.o. 

J.M.B., s.r.o. 

AGROP, spol. s r.o. 

Regata Čechy, a.s. Hotel Port 

REGIO Máchova kraje, a.s. 

Petr Krejbich 

Jaromír Plíva 

ZOD Brniště     

Neziskové organizace 

CHORUS, pěvecké sdružení 

ZŠ a MŠ Osečná  - Johanovský Tomáš 

Sportovní klub Osečná 

PS Výři 

SRPŠ Mimoň Mírová 

SDH Osečná 

TJ Slavoj Dubá 

DDM Vážka 

Junák-svaz skautů a skautek ČR,  Ralsko 
Mimoň 

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 

TOUR DE RALSKO, o.s. 

SK Rokytá 

Obnova památek – Památky Sev. Čech  

Podralský nadační fond    

Máchovo jezero , o.p.s.   

Lázeňský rybník, o.s.    

Meandry Ploučnice, o.s. 

SRPŠ Osečná 

. 
 

 

 

Obce             -18 , tzn. 38,25% 

 

Podnikatelé – 11 , tzn. 23,5% 

 

NNO            – 18 , tzn. 38,25%
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Zastoupení jednotlivých sektorů

38%

24%

38%

obce, svazky obcí

podnikatelé

neziskové
organizace

 
 

 

3. Orgány sdružení 
 

3.1   Valná hromada 

Valná hromada sdružení se v roce 2012 sešla celkem dvakrát, z každého jednání byl pořízen 

zápis a usnesení. 

 

3.2.   Představenstvo 

V období roku 2012 pracovalo představenstvo v tomto složení: 

 

Ing. Tomáš Rychtařík – PS Výři, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy. Předseda LAG Podralsko o.s. 

Ing. Eva Burešová - starostka města, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy. Místopředseda LAG Podralsko o.s. 

Petr Sadílek – starosta města, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy. Člen představenstva LAG Podralsko o.s. 

Karel Málek –Regio Máchova kraje, a.s. -zástupce podnikatelského sektoru v oblasti 

cestovního ruchu. Člen představenstva LAG Podralsko o.s. 

Luboš Pytloun -zástupce sportovního o.s., dlouholeté zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy. Místopředseda LAG Podralsko o.s. 

 

3.3   Programový výbor 

K 31. 12. 2012 pracoval programový výbor v tomto složení: 

 

Jiří Hauzer - starosta města, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými dotačními 

programy 

Luboš Pytloun -zástupce sportovního o.s., dlouholeté zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy 



LAG Podralsko  Výroční zpráva 2012 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

  Strana 4 (celkem 13) 

Karel Málek - Regio Máchova kraje, a.s. -zástupce podnikatelského sektoru v oblasti 

cestovního ruchu. 

Iva Kreisingerová –místostarostka města Zákupy, zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy 

Milan Dvořák – starosta obce Hamr na Jezeře, dlouholeté zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy 

 

Hlavním úkolem programového výboru byla v r. 2012 kontrola a schválení průběhu výzvy 

06-01-12.  

 

3.4   Výběrová komise 

K 31. 12. 2012 pracovala výběrová komise v tomto složení: 

 

Ing. Tomáš Rychtařík -vedoucí pionýrské skupiny Výři, dlouholeté zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy 

Josef Lukavec - starosta obce, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy 

Petr Krejbich - dlouholeté zkušenosti z práce  s dětmi a mládeží 

Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel školy, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy 

Jan Řeháček – Meandry Ploučnice o.s.- dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy  

 

3.5   Kontrolní komise (monitorovací výbor) 

 

Ing. Ivan Pastorek – starosta města 

Ing. Miroslav Králík – starosta města 

Karel Málek – zástupce podnikatelského sektoru  

 

3.6   Management 

Od 3. 9. 2007 vykonává práci manažerky PhDr. Dagmar Strnadová. Kompetence a činnosti 

jsou určené popisem práce, v zásadě toto pracoviště pracuje na bázi zajišťování 

administrativní činnosti spojené s řízením projektu LEADER a poskytování servisu pro 

rozhodování představenstva a valné hromady. Kromě těchto aktivit zpracovává i žádosti do 

jiných DT a poskytuje poradenství v oblasti dotací. 

Od 1.1.2010 je koordinátorkou projektů paní Miroslava Váradiová, která má v pracovní 

náplni zajišťování administrativy v souvislosti s přijatými projekty, odborné a podpůrné práce 

při uskutečňování strategie LAG Podralsko v součinnosti s manažerem LAG Podralsko, 

pomocné práce v oblasti finančního a mzdového účetnictví – podklady pro vyúčtování, mzdy 

atp. 

Od 3.1.2011 je zde jako asistent manažerky pan Jindřich Šolc, který má v pracovní náplni 

zajišťování obvyklé administrativy dle potřeb manažerky a  podpůrné práce na strategii LAG 

Podralsko, zajišťování účasti na seminářích, schůzkách a zastoupení funkce facilitátora při 

diskuzích na seminářích a výborech a při prezentování zpětných vazeb s LAG Podralsko. 

 

4. Hlavní aktivity roku 2012 

 
Leden: 
 - Kontrola z RO SZIF na rok 2011, nebyly shledány žádné nedostatky, proplacení etapy 

proběhlo v řádném termínu. 
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- Koordinační schůzka projektů spolupráce Živý venkov – tradice a současnost. 

- FK realizovaných projektů z opatření IV.1.2.- Dubá, Mimoň, Jablonné v Podještědí 

- Setkání MAS Lbc. kraje, kam byli přizváni zástupci Agentury pro zemědělství a venkov a    

  zástupci KÚ Lbc. kraje  

- Prezentace činnosti LAG Podralsko zastupitelstvu obce Cetenov. 

- Informace o činnosti MAS na jednání svazků obcí  

- Schůzka starostů zúčastněných v projektu Živý venkov – tradice a současnost, jednalo se o  

  zabezpečení jednotlivých akcí projektu Živý venkov – tradice a současnost. Dohodnuty byly  

   i finanční záležitosti realizace projektu. 

- Tvorba rozpočtu na rok 2012 

- Konzultace se žadateli k projektům do Výzvy 06-01-12 

- Administrace Výzvy 06-01-12 

 

Únor: 
- Školení ke grantovému projektu z  OPVK k připravovanému projektu Učme se podnikat!  

  pro střední školy v našem regionu. 

- Jednání se zástupci MAS Libereckého kraje, krajského úřadu a KAZAV v Mimoni  

- FK realizovaných projektů z opatření IV.1.2.-  Stráž p.R. , Zahrádky. 

- Natáčení reportáže o činnosti LAG Podralsko místní televizí MITEL. 

- Účast na jednání Svazku obcí PEKLO v Zahrádkách. 

- 9.2.2012 zasedala výběrová komise k hodnocení projektů v opatření IV.1.2. Výzva 06-01- 

  12. Hodnoceno bylo celkem 35 projektů, alokace na tuto Výzvu byla ve výši 7,7 mil. a  

  celkově podané žádosti  o dotaci dosáhly výše téměř 20 milionů Kč. 

- Účast na výstavě  Regiony ČR Lysá nad Labem.  Semináře k místním produktům v Lindavě  

  s propagací regionálních producentů 

- Valná Hromada LAG Podralsko  

 

Březen: 
- Registrace projektů Výzvy 06-01-12 na RO SZIF v Hradci Králové. 

- Účast na Konzultačním dni na Libereckém kraji kvůli připravovanému projektu do výzvy    

  OPVK 

- Jednání SOMK v Doksech s informacemi o možnostech využití dotačních titulů a  

  konzultacím pro statutární zástupce Svazku obcí MK v opatření IV.1.2. 

- VH NS MAS ČR v Rumburku. 

- Podání projektů  do OPVK, zprostředkující subjekt Liberecký kraj,   1/ Učme se podnikat –  

  oblast podpory 1.1. ,  2/ Obec očima dětí - oblast podpory 1.1. 

- Poradenství a zpracování žádostí o dotaci do GF Lbc. kraje a programu Podpora    

  hospodářsky slabých oblastí MMR. 

 

Duben: 
- Školení k novele zákona o ZVZ v Hamru na Jezeře. 

- Prezentace činnosti LAG Podralsko v obci Velká Bukovina. 

- Zasedání Výboru NS MAS ČR. 

- Jednání starostů Mikroregionu Podralsko.  Projednávány byly společné problémy s realizací  

  některých akcí a seznámení se s variantami jejich řešení.  Informace o činnosti LAG   

  Podralsko podal p. Šolc. 

- Kontrola Ex-Post ve Stráži pod Ralskem – Bezbariérové úpravy chodníků ulice Mimoňská  

  kontrola proběhla v pořádku.  

- Setkání MAS Lbc. kraje v Jiřetíně pod Bukovou. 

- V rámci projektu Živý venkov – tradice a současnost proběhla akce v Běcharech. 
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- Zasedání Pracovní skupiny – MZe Praha – standardy MAS pro další období 

 

Květen: 
- Podání ŽOP za 1. etapu 2012 na RO SZIF. 

- FK realizovaných projektů v opatření IV.1.2. – Bohatice, Mimoň, Stráž pod Ralskem,  

  Brniště, Kvítkov. 

- Výbor NS MAS v Benešově. 

- RO SZIF  Hradec Králové - narovnání chybníků žadatelů Výzvy 06-01-12. 

- Zasedání představenstvo LAG Podralsko o.s. 

- Účast na jednání Svazku obcí Máchův kraj  v Doksech. 

- V rámci projektu Živý venkov – tradice a současnost  proběhla akce Zdislavská pouť a  

   Sloupský tyjátr. 

 

Červen: 

- Výjezdní zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje  Lbc. kraje na území  

  působnosti LAG  Podralsko 

- Účast na projednávání  aktualizace strategie Libereckého kraje se zástupci Lbc. kraje na  

  MěÚ v České Lípě. 

- FK projektu z opatření IV.1.2.Zákupy, Doksy a Osečná. 

- Mze Praha – obhajoba projektu spolupráce „Památky a jejich budoucnost“. 

- Akce v rámci projektu Živý venkov – tradice a současnost – Kunratická lávka a Svatovítská   

   pouť, Vartenberské slavnosti, Letní slavnosti Dubá, Líšeňské pochody Českým rájem,   

   Svijanské slavnosti, Festival Foersterovy Osenice, Antonínská pouť, Jenišovický jarmark,   

   Loučecké slavnosti, Sklářské slavnosti. 

-  Jednání Svazku obcí PEKLO v Horní Libchavě. 

 

Červenec: 
- Dotazníky k hodnocení MAS. 

- Příprava nové strategie na období 2014 -2020. 

- Prezentace metody LEADER pro MAS Rozvoj Tanvaldska v Jiřetíně pod Bukovou. 

- Setkání MAS Lbc. kraje v Jilemnici. 

- FK realizovaných projektů v opatření IV.1.2. – Horní Police, Mimoň. 

- Na pozvání starosty obce Kravaře se zástupci LAG Podralsko zúčastnili slavnostního  

   odhalení pamětní desky za účasti Rady velvyslanectví SRN Sr. Ingo Voße 

- Na mimořádném zasedání se v Osečné sešli zástupci Mikroregionu Podralsko. Zástupce  

   LAG Podralsko zdůraznil nutnost dodání podkladů pro přípravu strategie sdružení. 

 

Srpen: 
- Akce projektu Živý venkov – tradice a současnost – Dokská pouť, Loučení s prázdninami –  

   Běchary. 

- Proběhlo Hodnocení MAS na MZe v Praze. 

- Účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích  

- Akce Zahrádecké slavnosti, jde o informační a propagační akci MAS, které jsme  

   spolupořadateli. 

 

Září: 

- Účast na slavnostním zahájení školního roku v Kravařích a předání minibusu pořízeného  

  z  projektu v rámci opatření IV.1.2. 

- Setkání MAS Lbc. kraje na KAZAV v Liberci. Zde se projednávala  problematika  

  hodnocení SEA na zpracovávanou Integrovanou studii rozvoje území a hodnocení účasti na    
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   výstavě Země živitelka 2012 

- Kontrola Ex-Ante projektu „Učme se podnikat“! (OPVK). 

- Ve spolupráci s KAZaV a MAS Lbc. kraje proběhla exkurze Za příklady dobré praxe  

   financované z PRV a dalších dotačních titulů na našem území v obci Zahrádky. 

- Podání ŽoP pro 2. etapu činnosti MAS. 

- Mikroregionu Podralsko – informace k poslední připravované výzvě LAG Podralsko o.s. 

   v tomto plánovacím období. 

- Akce Zákupské slavnosti v rámci projektu spolupráce „Živý venkov – tradice a současnost“.  

 

Říjen: 
- Konference Venkov 2012 a Mimořádné Valná hromady NS MAS v Nových Hradech. Na   

   programu byly hlavní problémy připravovaného přechodu na nové plánovací období 2014 –   

  2020. 

- Iniciace schůzky nepodpořených MAS Lbc. kraje v Líšném, k přípravě nového plánovacího  

  období a spolupráce s těmito MAS. 

- Účast na jednání statutárních zástupců obcí MAS Skleněný Nový Bor - předpokládané  

   složení operačních programů příštím plánovacím období, možnost sloučení MAS Skleněný   

   Nový Bor a a LAG Podralsko o.s. 

- Výroční jednání Celostátní sítě pro venkov v Liticích – zhodnocení exkurze po úspěšných   

   projektech, otázky zemědělství a jeho vztahu k současnému venkovu, seznámení účastníků    

   s celkovou činností MAS a přípravou nového  plánovacího období. 

- Účast na jednání svazků obcí Máchův kraj a PEKLO, kde pravidelně informujeme o  

   dotačních možnostech, konzultujeme projekty z opatření IV.1.2. a přípravu nové strategie. 

-  Seminář pro příjemce dotace z OPVK na KÚ v Liberci 

-  Setkání MAS Lbc. kraje na KAZaV v Liberci 

-  Konzultace Projektu spolupráce „Památky a jejich budoucnost“ – Mze Praha 

-  Registrace projektu spolupráce „Památky a jejich budoucnost“ na Mze Praha 

-  Fyzická kontrola realizovaných projektů v opatření IV.1.2. - Kravaře , Mařenice, Velký  

    Valtinov, Bělá pod Bezdězem, Zákupy 

 

Listopad: 
- Školení B3 program Stereo na Modul Mzdy.  

- Fyzické kontroly projektů z opatření IV.1.2. v obci Bezděz, Provodín, Plužná, Jestřebí,   

   Osečná.  

- Podání ŽOP na RO SZIF za projekt spolupráce „Živý venkov – tradice a současnost“. 

- Kontrola projektu spolupráce Živý venkov – tradice a současnost  

- Společné jednání s MAS Turnovsko k dalšímu plánovacímu období v Koberovech. 

- Jednání u kulatého stolu v Pěnčíně – organizace ze strany KAZaV Liberec. 

- Mikroregion Podralsko – informace o předkole 7. výzvy a  aktuálním stavu přípravy ISRÚ.  

 

Prosinec: 
- Setkání MAS Lbc. kraje s účastí představitelů Lbc. kraje v Hamru na Jezeře. 

- Fyzická kontrola realizovaného projektu z opatření IV.1.2. v Tachově. 

- Valná hromada LAG Podralsko v Hamru na Jezeře. 

- Jednání svazku obcí Máchův kraj a Svazku obcí Peklo. 

- Účast na pracovním jednání zastupitelů města Doksy - seznámení a připomínkování studie   

   využitelnosti zámku Doksy.  
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5. Finanční zpráva 

 
Na účetnictví, sestavení roční závěrky a daňového přiznání byla uzavřena smlouva s odbornou 

účetní firmou. 

 

Výkaz zisku a ztráty: 

Výnosy  

Tržby z prodeje služeb 740 680,-Kč 

Přijaté dary 142 000,-Kč 

Provozní dotace 3 227 740,-Kč 

Úroky 890,-Kč 

Jiné ostatní výnosy 96 500,-Kč 

Přijaté členské příspěvky 45.000,-Kč 

VÝNOSY CELKEM 4 252 810,-Kč 

 

Náklady  

Spotřeba materiálu 395 540,-Kč 

Spotřeba energie 33.000,-Kč 

Opravy a udržování 15 480,-Kč 

Cestovné  70.780,-Kč 

Náklady na reprezentaci 8 940,-Kč 

Ostatní služby 1 061 750,-Kč 

Mzdové náklady 1 585 220,-Kč 

Zákonné soc.poj. 483 760,-Kč 

Zákonné soc.náklady 3 190,-Kč 

Daň silniční 620,-Kč 

Ostatní daně a poplatky 900,-Kč 

Ostatní pokuty a penále 190,-Kč 

Dary 15 000,-Kč 

Jiné ostatní náklady 17 940,-Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 16 880,-Kč 

NÁKLADY CELKEM 3 709 190,-Kč 

 

 

Výnosy celkem 4 252 810,- Kč 

Náklady celkem 3 709 190,- Kč 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 

543 620,- Kč 

Daň z příjmů 88 590,-Kč 

Výsledek hospodaření po 

zdanění 

455 030,-Kč 

 

Výsledek hospodaření v členění na přijatelné a nepřijatelné výdaje v souladu s pravidly 

o poskytování dotací:  

 

 

 

 

Členění: Zisk v Kč 

Přijatelné výdaje -0,88 Kč 

Nepřijatelné výdaje 455.031,64 Kč 
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6. Stav majetku (v Kč) 
 

 

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek  celkem:                                     127 771,00 

 

Viz příloha „ Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek - 

Mobilní pódium 

1 položka 

Drobný hmotný majetek celkem :                                                               1 532 774,82 

 

Viz příloha „Drobný majetek ke dni 31.12.2012“ 

Pozn. většinu hodnoty tvoří vybavení výstavních zastavení 

139 položek  

 

 

 

7. Hlavní cíle 2012 
 

Místní akční skupina vychází při stanovení hlavních cílů svého dalšího rozvoje ze 

Strategického plánu místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v  

plánovacím období 2007 – 2013, který byl v první polovině roku 2011 aktualizován na 

základě rozsáhlého dotazníkového šetření v regionu.  

 

Pro rok 2012 si LAG Podralsko stanovilo tyto hlavní cíle: 

 

 Uskutečnit jednu výzvu pro opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie 

 Rozvíjet spolupráci s dalšími MAS na území ČR 

 Uskutečnit plánované aktivity v rámci strategie – dle monitorovacích ukazatelů 

strategického plánu 

 Kvalitně připravovat region na plánovací období  2014-2020 

 Poskytovat technickou a odbornou pomoc žadatelům z území působnosti LAG 

Podralsko 

 Rozvíjet spolupráci se svazky obcí – Mikroregionem Podralsko, Svazkem obcí 

Máchův kraj,  Svazkem obcí Peklo, městy, obcemi a Libereckým krajem 

 Přinášet impulzy pro další rozvoj regionu i mimo oblast LEADER 

 Koordinovat předávání  informací v oblasti působení  LAG Podralsko 

 

 

8. Monitoring SPL 

 

 
Výzva č.: Kolo 

SZIF 

Zveřejněna od 

– do (přesně) 

Vypsány v ní byly 

fiche (čísla) 

Celková 

alokace na 

výzvu (Kč) 

Celkem Kč za projekty, 

které SZIF vyřadil 

1 5 15.8.2008 
22.9.2008 

1, 2, 5 8 430 864,- 123 000,- 

2 7 30.4.2009 – 

1.6.2009 

1,2,3,4,5 11 127 592,- 369 540,- 

Vyřazeno až při žádosti o 

proplacení 
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3 9 4.1.2010 – 

25.1.2010 

1,2,3,4 11 636 384,- 230 220,- a 216 000,-

Vyřazeno až po FK (u 

analytiků) 

4 12 3.12.2010 – 

12.1.2011 

1,2,3,4,5 8 165 865,- 0 

5 14 19.9.2011 –

20.10.2011 

1 1 800 000,- 0 

6 15 22.12.2011 – 

25.1.2012 

1,2,3,4,5,6 7 700 000,-                              158 301,- 

 

V průběhu realizace SPL byly otevřeny všechny fiche MAS.  Proti rozhodnutí výběrové 

komise nepodal žádný ze  žadatelů v žádné výzvě odvolání. 

 

 

Výzva 

č.: 

Kolo 

SZIF 

Počet 

podaných 

projektů 

Počet 

hodnocených 

projektů 

Počet 

vybraných 

projektů 

1 5 19 19 14 

2 7 28 27 18 

3 9 28 28 22 

4 12 17 17 15 

5 14 11 11 10 

6 15 35 35 17 

Celkem  138 137   96 

 
Celkem bylo tedy v šesti výzvách podáno138  žádostí o dotaci do opatření IV.1.2. – realizace 

místní strategie. Výběrová komise LAG Podralsko doporučila k realizaci 96 z těchto projektů. 

 

Výzvy r. 2012: 

 

Výzva 06-01-12 

FICHE žadatel Požadov. 

dotace 

Název projektu Resumé 

2 město Dubá  460 913 KLUBOVÝ dům v Dubé vybudování nového 

sociálního zařízení ve 

vznikajícím Klubovém 

domě dětí a mládeže 

2 Šešule 1 575 000 Rekonstrukce půdního 

prostoru na boulderingovou 

stěnu 

dokončení úprav objektu - 

vybudování pro sportovní 

využití volného času 

mládeže - inovace. 

2 město Osečná 981 176 Rekonstrukce objektu č.p. 72 

- školka Osečná 

vnitřní rekonstrukce 

zrušené služebny Městské 
Policie na mateřskou 

školku 

1 obec Stružnice 262 499 Pořízení techniky pro údržbu 

veřejných prostranství v obci 

Stružnice 

nákup malotraktoru pro 

zlepšení prací na 

veřejných prostranstvích 
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4 Máchovo 

jezero, o.p.s. 

158 301 Turistický informační a 

navigační systém k 

ubytovacím a dalším 

zařízením v okolí Máchova 

jezera 

vybudování informačního 

a navigačního systému ve 

Starých Splavech 

 

 

1 město Zákupy 406 800 Rekonstrukce chodníku před 

Základní a mateřskou školou 

v Zákupech 

rekonstrukce chodníku u 

MŠ a ZŠ 

 

2 obec Kravaře 428 400 Pořízení mikrobusu - 

Kravaře 

nákup 9místného 

mikrobusu  

4 Podralský 

nadační fond 

275 000 Koňská stezka Podralskem - 

etapa Brniště, Velký Grunov, 

Luhov 

vyznačení a úprava 

stávajících cest pro 

hipoturistiku a vybavení 

mobiliářem 

2 město Bělá p. 

Bezdězem 

450 000 Pořízení minibusu - Bělá pod 

Bezdězem 

nákup 9místného 

minibusu  

2 město Žandov 427 498 "Děti pojďte si hrát" - dětské 

hřiště v Žandově 

vybudování nového 

dětského hřiště 

2 obec Plužná 354 893 Fasáda obecního úřadu 

Plužná 

zateplení budovy a fasáda 

ObÚ, v němž se 

odehrávají veškeré 

volnoč. aktivity dětí i 

spolků 

1 obec Provodín  132 727 Nákup zahradní techniky na 

údržbu zeleně 

nákup nových sekaček na 

údržbu veř. ploch a ploch 

v MŠ a ZŠ 

1 obec Mařenice 271 908 Odpočinek pod Kalvárií vytvoření odpočinkového 

místa pro rodiny s dětmi 

1 obec Jestřebí 580 038 Oprava místních komunikací 

v obci Jestřebí 

oprava MK v obci 

 

1 obec Bezděz 192 960 Oprava místní komunikace oprava místní 

komunikace 

1 obec Tachov 258 673 Úprava veřejného 

prostranství před budovou 

OÚ Tachov 

vybudování  zpevněných 

ploch, bezbariérového 

přístupu a zelených pl. 

2 ČZS - Základní 

organizace 

Kuřívody-

Ralsko 

282 735  

Zahrádkářská kolonie Ralsko 

- stavba hlavního oplocení 

 

 

podpora spolkové činnosti 

- oplocení nové 

zahrádkářské kolonie 

 

 

3 Regata 

Máchovo 

jezero, a.s. 

199 998 Dětské hřiště na hlavní pláži 

u Máchova jezera 

vybudování sportovního a 

zábavního hřiště u 

Máchova jezera 
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Opatření IV.1.1. – místní akční skupina 

 

Monitorovací indikátory, uvedené v SPL: 

 

ukazatel  r. 2012 

Počet vzdělávacích akcí k tematice SPL  2 

Čerpání přidělených prostředků  98,5%   

Aplikace komunitního plánování – setkávání 

pracovních skupin 

3 

Informování veřejnosti o aktivitách MAS  8 

Další čísla zpravodaje MAS 2 

Propagační akce 8 

 

 

9.   Evaluace SPL a kanceláře MAS 
 

V rámci evaluace bylo v období únor 2012 – květen 2012 provedeno  na území LAG 

Podralsko dotazníkové šetření  s názvem Komunikace s LAG Podralsko o.s. Rozesláno 

na území LAG Osloveno  bylo 78 respondentů z řad veřejného sektoru, NNO i podnikatelů, 

návratnost – 54 dotazníků, tj. 69,3% z celkového počtu odeslaných dotazníků. 

Podrobné výsledky tohoto šetření jsou v samostatné zprávě Monitoring a evaluace LAG 

Podralsko o.s. i na webu MAS a ve Zpravodaji 1/2012. 

 

Úroveň spokojenosti dotazovaných s činnostmi LAG Podralsko viz graf: 
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90%

100%

velmi celkem nevím spíše ne velmi ne

komunikace

úroveň informací

rychlost komunikace

web

zpravodaj

konzultace

poradenská činnost

Velmi spokojeni jsou respondenti s komunikací LAG Podralsko, úrovní informací i rychlostí 

komunikace ve více než 85%, zbylí respondenti odpovídají, že jsou celkem spokojeni, nikdo 

neuvedl, že by s činností LAG Podralsko nebyl spokojen. 

Velmi (54%) nebo celkem (39%) jsou respondenti spokojeni i s webovými stránkami. 

Se Zpravodajem jako způsobem komunikace je velmi spokojeno 54% dotázaných. Dle 

vyhodnocených dotazníků lze předpokládat, že jej znají a čtou zejména členové LAG 

Podralsko. Následně v otázce spokojenosti se zpravodajem pak 30% dotazovaných je celkem 

spokojeno, ale 15% neví, protože zřejmě Zpravodaj nezná. Z uvedeného lze vyvodit, že by 

LAG Podralsko měl lépe rozšířit distribuci Zpravodaje na celé své území působnosti.  
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V oblasti poskytování konzultací a poradenské činnosti LAG Podralsko překračuje míra 

celkové velké spokojenosti s přístupem LAG Podralsko 90%. 

 

 

Výše schválené alokace z programu 

LEADER 

Celkem Kč Z toho na IV.1.1 

 Rok 2008 8 955 079,-     593 515,- 

 Rok 2009 12 024 592,-     837 300,- 

 Rok 2010 12 933 384,- 1 185 152,- 

 Rok 2011 9 431 745,- 1 885 718,- 

 Rok 2012 9 680 205,- 1 826 185,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

         Ing. Tomáš Rychtařík 

    předseda LAG Podralsko, o.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2012 v tomto znění byla schválena Valnou hromadou LAG Podralsko 

o.s.  dne 17.12.2013 

Údaje z monitorovacích zpráv  I.etapa 2012 II.etapa 2012 III.etapa 2012 

Nově přijaté ŽOD na MAS 35 0 0 

Počet hlášení o změnách 

kontrolovaných MAS 

3 10 12 

Počet podaných ŽOP přes MAS 4 5 12 

Konzultace na místě realizace 7 3 6 

Konzultace v kanceláři MAS 70 60 50 

Účasti na fyzických kontrolách 

s pracovníky SZIF 

7 10 12 


