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1)  

Souhrnné informace za plánovací období 2008 – 2011 – opatření IV.1.2. – Realizace 

místní rozvojové strategie 

 

Rok 

realizace 

SPL 

Skutečně nárokováno na 

IV.1.2. – realizace strategie 

žadateli 

Aktuálně zbývá k proplacení 

2008 7 525 239,- 0 

2009 10 665 784,- 0 

2010 10 293 939,- 0 

2011 9 193 853,-    568 080,- 

2012 7 700 000,- 7 700 000,- 

 45 378 815,-  

 

Čerpání alokace probíhá velmi dobře, z uvedeného vyplývá, že jsou uzavřeny takřka všechny 

projekty až do r. 2011. Z výzvy 05-10-11 zbývá podat žádost o proplacení pouze u tří 

projektů. Všechny ostatní projekty již byly zkontrolovány ze strany RO SZIF Hradec Králové 

i ze strany LAG Podralsko a buď již byly nebo v nejbližší době budou proplaceny. Výzva 06-

01-12 je ve fázi administrace kontroly na RO SZIF, projekty z této výzvy budou teprve 

v průběhu tohoto roku realizovány. 

 

Aktuální fiche: 

Fiche č.1 Obnova a rozvoj vesnic 

Fiche č.2 Občanské vybavení a služby 

Fiche č.3  Podpora cestovního ruchu/Z 

Fiche č.4  Podpora cestovního ruchu/N 

Fiche č.5  Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Fiche č. 6 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

 

Fiche byly aktualizovány v r. 2011, výzva 06-01-12 byla první, v níž byly po aktualizaci 

otevřeny všechny fiche. V předchozí výzvě 05-10-11 byla otevřena pouze fiche 1. 

 

 

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 

3 9 4.1.2010 – 1,2,3,4 11 636 384,- 230 220,- a 216 000,-

Vyřazeno až po FK (u 
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25.1.2010 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,- Probíhá administrace 

na RO SZIF 

 

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 16 

Celkem  138 138 95 

 
Celkem bylo tedy v šesti výzvách podáno 138 žádostí o dotaci do opatření IV.1.2. – realizace 

místní strategie. Výběrová komise LAG Podralsko doporučila k realizaci 95 z těchto projektů. 

 

 

2) 

Plnění monitorovacích indikátorů v rámci Strategického plánu místní akční skupiny 

LAG Podralsko o.s. pro program LEADER  v období červen 2011 – červen 2012 

 

Fiche 1: 

 

indikátor Měrná jednotka Předpoklad 

plnění 2012 

Skutečnost 

plnění 2012 

výstavba/obnova komunikace m 2000 2070 

parkové úpravy, obnovy 

veřejných prostranství 

m2 1200 1370 

nákup techniky ks 12 12 

výstavba/obnova sítí technické 

infrastruktury 

m 0 300 
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Fiche 2: 
 

indikátor Měrná jednotka Předpoklad 

plnění 2012 

Skutečnost 

plnění 2012 

rekonstruovaná budova/část 

budovy občanské vybavenosti 

ks 3 4 

Rekonstruované/vybudované 

hřiště/dětské hřiště 

ks 1 1 

Pořízení nových prvků v 

oblasti  volnočasových aktiv, 

péče o děti 

ks 1 1 

 

Fiche 3: 

 

indikátor Měrná jednotka Předpoklad 

plnění 2012 

Skutečnost 

plnění 2012 

Nákup vybavení ks 1 0 

Propagační materiály ks 1 0 

 

Fiche 4: 

 

indikátor Měrná jednotka Předpoklad 

plnění 2012 

Skutečnost 

plnění 2012 

Délka stezky m 13000 13500 

Propagační materiály ks   5000   5000 

 

Plánované monitorovací indikátory pro rok 2012 byly v opatření IV.1.2. – realizace místní 

rozvojové strategie ve většině fichí (1, 2 a 4) překročeny, navíc jsou realizovány projekty, 

které nemáme v monitorovacích indikátorech v rámci realizace naší strategie uvedeny, např. 

nákupy mikrobusů (2  kusy) a realizace oplocení zahrádkářské kolonie. Monitorovací 

indikátory se nepodařilo naplnit pouze ve fichi 3. 

 

3) 

Ukončené a realizované výzvy v období červen 2011 – červen 2012  

 

Výzva 04-01-11 

 

V průběhu měsíce ledna a února byly úspěšně ukončeny a zkontrolovány poslední 

z realizovaných projektů této výzvy: 

 

Žadatel Název projektu Resumé Dotace  Vl. podíl 

Město Dubá           Obnova původní 

kamenné dlažby v 

ulici Malá Strana 

Předmětem projektu je 

předláždění části ulice 

Malá Strana, kde v 

některých místech 

původní kamenná dlažba 

211.900,-

Kč 

70.632,-Kč 
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chybí nebo je značně 

porušena. Jedná se o 

památkově chráněné 

území. 

Město Mimoň 

 

Sloup s Matkou Boží 

v Mimoni 

Projekt řeší závěrečnou 

etapu záchrany 

památky,Sloupu s 

Matkou Boží,která se 

skládá z 

restaurátorských prací na 

sloupu,kompletaci 

památky (soklu, sloupu a 

sochy)a její osazení zpět 

na původní  místo. 

131.072,-

Kč 

29.128,-Kč 

Město Jablonné 

v Podještědí          

Oprava Kaple sv. 

Antonína – 

Heřmanice v 

Podještědí 

Technickým řešením 

projektu bude adaptace 

dožilých oken a 

vstupních dveří. Celkově 

se jedná o 15 ks oken a 3 

ks vstupních dveří.    

412.870,-

Kč 

137.624,-

Kč 

Skiareál 

Podralsko, o.s.                         

Vybavení 

sportovního klubu 

Cílem projektu je 

vybavení sportovního 

klubu Skiareál Podralsko 

o.s. sjezdovou a 

běžeckou výstrojí  v 

rámci působnosti klubu 

(LAG Podralsko ). Jedná 

se o projekt 

nezakládající veřejnou 

podporu. 

269.460,-

Kč 

29.940,-Kč 

Město Stráž pod 

Ralskem               

Skříň na sušení 

požárních hadic 

Vybavení stávající 

hasičské zbrojnice 

zařízením - skříň na 

sušení požárních hadic 

111.996,-

Kč 

37.332,-Kč 

Obec Zahrádky 

 

Vybudování 

víceúčelového hřiště 

Výstavba víceúčelového 

hřiště o rozměrech 40 x 

20 m a celkové ploše 

800 m2, včetně 

oplocení, určeného k 

míčovým hrám pro žáky 

ZŠ, obyvatele i 

návštěvníky Obce 

Zahrádky. 

1 200 600,-

Kč 

400.200,-

Kč 

 

V průběhu měsíce května 2012 byly podepisovány dohody žadatelů se SZIF pro 14. kolo 

přijatých žádostí na RO SZIF (naše výzva 05-10-11): 
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Žadatel 

Fiche 

Název projektu Resumé Požadovaná 

dotace (Kč) 

Město Osečná 

1 

Technika na údržbu zeleně v 

Osečné 

Zakoupená technika bude 

využívána k údržbě zelených 

ploch Města Osečná. Technika 

bude bezplatně zapůjčována ZŠ 

a MŠ Osečná, která je 

příspěvkovou organizací 

žádatele.  

117 900,- 

Město Stráž pod 

Ralskem 

1 

Pořízení techniky pro letní a 

zimní údržbu veřejného 

prostranství 

Nahrazení vysloužilé techniky 

na údržbu veřejných prostranství 

novou modernější přinese 

zvýšení efektivity práce i lepší 

výsledky ve vzhledu rozsáhlých 

travních ploch a veřejných 

prostranství v majetku města. 

531 000,- 

Město Mimoň 

1 

Zefektivnění údržby veřejných 

ploch v Mimoni 

Pořízením nové techniky - 

zahradního traktoru bude 

zajištění včasné a kvalitní 

údržby, snížení spotřeby 

pohonných hmot, pracovních sil 

a zlepšení životního prostředí. 

180 000,- 

Město Zákupy 

1 

POŘÍZENÍ ŽACÍHO 

ZAHRADNÍHO TRAKTORU, 

MOTOROVÉ PILY A 

KŘOVINOŘEZU NA ÚDRŽBU 

VEŘEJNÉ ZELENĚ 

Zakoupená technika nahradí 

původní  již hodně 

opotřebovanou.. S novou 

technikou  se zkvalitní  

prováděné práce, odpadnou 

vysoké náklady na údržbu 

přestárlé techniky a dojde   i k 

úspoře času a tím lidské práce. 

117 600,- 

Obec Brniště 

1 

Technika na údržbu zeleně v 

Brništi 

Nová technika poslouží jako 

náhrada za starou poruchovou 

techniku. Nákupem nového 

traktoru dojde ke zkvalitnění a 

zefektivnění práce při údržbě 

veřejných prostranství. 

103 500,- 

Obec Horní 

Police 

1 

Nákup nejnutnější techniky pro 

údržbu veřejného prostranství 

v obci Horní Police 

Zakoupená víceúčelová technika 

částečně nahradí starou, 

opotřebovanou a na opravy 

náročnou jednoúčelovou 

techniku. Jedná se o tyto části: 

pohonná jednotka s 

převodovými skříněmi, pluh, 

sněžná fréza, zametací kartáč a 

valník, vše s příslušnými 

připojovacími adaptéry. 

112 680,- 



               Monitorovací zpráva LAG Podralsko o.s.        

                                                                                           

7 

červen 2012 

Obec Kvítkov 

1 

Nákup techniky na údržbu 

veřejných prostranství v obci 

Kvítkov 

Obec bude nakoupenou 

technikou udržovat veřejná 

prostranství vlastními silami. 

Dojde k úspoře finančních 

prostředků. 

160 200,- 

Město Doksy 

1 

Nákup techniky pro údržbu 

veřejných prostranství  města 

Doks a přidružených obcí 

Se zlepšováním služeb pro 

návštěvníky turisticky známého 

místa se zvětšují plochy veřejné 

zeleně o kterou se již stávající 

opotřebovaná technika nestačí 

starat. Nákupem nové techniky 

se tento handicap odstraní. 

100 800,- 

Obec Velký 

Valtínov 

1 

Komunální technika pro údržbu 

obce a obnova veřejného 

osvětlení 

Nákup nového traktoru k letní i 

zimní údržbě veřejných 

prostranství nahradí nakupované 

služby. Dojde k úspoře 

finančních prostředků. Obnova 

veřejného osvětlení za staré 

technicky dožilé. Nové osvětlení 

bude vyšší kvality s nižší 

spotřebou elektrické energie. 

275 400,- 

Obec Bohatice 

1 

Úprava veřejných prostranství v 

obci Bohatice 

Bude odstraněn sesuv zeminy a 

na upraveném místě bude 

zřízeno kulturní veřejné 

prostranství. 

100 800,- 

 

Ke konci měsíce června 2012 je podána Žádost o proplacení u 9 projektů, obec Velký 

Valtinov podává Žádost to proplacení v červenci 2012. V současné době zbývají fyzické 

kontroly u 3 projektů. 

 

Výzva 06-01-12 (15. kolo na SZIF) byla vyhlášena 22.12.2011 a ukončena 25.1.2012 ve 

14.00 hodin. 

Jednání výběrové komise LAG Podralsko proběhlo 9.2.2012. Výběr projektů byl schválen 

Valnou hromadou LAG Podralsko 20.3.2012. Projekty byly předány k zaregistrování na RO 

SZIF 23.3.2012. V současné době byly již předány na RO SZIF i chybníky k zaregistrovaným 

projektům.  

 

Projekty, vybrané výběrovou komisí LAG Podralsko k realizaci z výzvy 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. 
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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 

 

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 
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4) 

Administrace opatření IV.1.2. v období červen 2011 – 18. červen 2012 

 

Počet podaných hlášení o 

změnách 

20  

Počet Žádostí o proplacení 23 Pozn. žadatelé: 

Mateřské centrum Stráž, 

Osečná- Venkovní učebna, 

Horní Police- Střecha DPS, 

o.p.s. Máchovo jezero – 

Máchova Stezka, Mimoň – 

Pomník vítězství TJ Jiskra 

Mimoň, Obec Okna, Obec 

Volfartice, Obec 

Brniště,Osečná – kuchyně, SK 

Osečná – hřiště, Skiareál 

Podralsko o.s., Město Dubá, 

Město Jablonné v Pod., Lutra, 

Šešule, Město Doksy – park St. 

Splavy, Město Stráž pod R. 

Obec Zahrádky – Víceúčelové 

hřiště; Stráž pod Ralskem- 

technika; Obec Bohatice- 

úpravy veřejných prostranství; 

Obec Brniště- technika  

Počet konzultací k opatření 

IV.1.2: 

 

Osobně 

kancelář 

135 

E-mail 122 

Telefon 105 
 

 

Počet realizovaných návštěv 

k opatření IV.1.2. 

20  

Počet účastí na fyzických 

kontrolách SZIF 

18 Venkovní učebna Osečná 

Střecha DPS Horní Police, 

o.p.s. Máchovo jezero, MC 

Stráž pod R., Obec Okna, Obec 

Volfartice, Obec Brniště, Lutra, 

Šešule, SK Osečná, Osečná – 

kuchyně,Doksy - Staré Splavy 

Dubá, Stráž pod Ralskem, 

Mimoň, Jablonné v Podještědí, 

Zahrádky, Skiareál Podralsko 

Kontroly ex post 1 Stráž pod Ralskem 

 

 

5) 
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Opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce 

 

„Živý venkov – tradice a současnost“  je  další z realizovaných  projektů spolupráce, kde je 

koordinační MAS LAG Podralsko o.s. Partnerskými MAS v tomto projektu jsou: Otevřené 

zahrady Jičínska, MAS Skleněný Nový Bor a MAS Turnovsko. Projekt byl zaregistrován na 

RO SZIF v Hradci Králové 27.3.2012.  

V rámci projektu bylo na LAG Podralsko pořízeno technické vybavení - pódium, 4 prodejní 

stánky, zvuková technika a světelné reflektory.  

Na našem území se jedná o přímou podporu těchto akcí: Dokskou pouť, Letní slavnosti v 

Dubé, Vartenberské slavnosti ve Stráži pod Ralskem,, Zdislavskou pouť v Jablonném v 

Podještědí, Zákupské slavnosti i Kundratickou lávku a Svatovítskou pouť v  Osečné.  

Zvolené akce probíhají od dubna 2012 do října 2012 napříč zájmovým územím zapojených 

MAS. Místa byla zvolena s ohledem na řadu zajímavých přírodních, kulturních, sakrálních a 

dalších památek v okolí, dále pak s přihlédnutím k aktivitě a spolupráci partnerů - měst, obcí a 

neziskových organizací v těchto místech, úspoře finančních prostředků - např. nehrazení 

pronájmu prostor, výhodným podmínkám pro místní producenty i vlastním zpracováním 

koncepce jednotlivých akcí. 
 

V rámci tohoto projektu bylo dosud podáno 5 Hlášení o změnách – hlášení se týkala především 

aktualizace a upřesnění termínu konaných akcí. 

 

6)  

Opatření IV.1.1. – místní akční skupina 

 

Monitorovací indikátory, uvedené v SPL: 

 

ukazatel  cílová hodnota

  2013 

červen 2012 

Počet vzdělávacích akcí k tematice SPL  8 5 

Čerpání přidělených prostředků  90% 98,5%  r. 

2011 

Aplikace komunitního plánování – setkávání 

pracovních skupin 

10 6 

Informování veřejnosti o aktivitách MAS (tiskové 

zprávy, regionální a místní rozhlas a televize) 

10 6 

Další čísla zpravodaje MAS 6 3 

 

V opatření IV.1.1. – místní akční skupina máme v našem strategickém plánu naplánováno 

plnění monitorovacích indikátorů až ke konečnému roku tohoto plánovacího období – 2013. 

Aktualizace strategie s výslednými čísly v tabulce proběhla v roce 2011. Vzhledem 

k uvedenému skutečnému stavu v polovině roku 2012 lze předpokládat, že i monitorovací 

indikátory pro opatření IV.1.1. budou překročeny. 

 

 

 
 


