
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období:    Květen - srpen 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 

V období od 5-8/2011 nebyla vyhlášena Výzva, nezasedala výběrová 

komise 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

05.05.2011 Školení na ZVZ pro členy a území působnosti LAG Podralsko – Hamr 

na Jezeře 

13.05.2011 Školení - Pravidla Projektů spolupráce – Praha 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

17.05.2011 Výjezdní zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje 

Libereckého kraje územím Podralska 

20.06.2011 Správní rada Českolipska – Česká Lípa 

30.06.2011 Prezentace a spolupráce Nový Bor 

20.08.2011 Zahrádecké slavnosti- pracovní jednání s partnerskou MAS Vyhlídky 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

10.05.2011 NS MAS Olomouc 

20.05.2011 Workshop Doksy – pořadatel o.p.s. Máchovo jezero 

23.05.2011 Zasedání výběrové komise  Regionální produkt 

24.05.2011 MAS Frýdlantsko – setkání MAS LK 

14.06.2011 Zasedání svazku obcí PEKLO Zahrádky 

14.06.2011 NS MAS Praha 

16.06.2011 Zasedání Mikroregionu Podralsko 

21.06.2011 Krajská agentura pro  zemědělství a venkov – Liberec 

23.06.2011 Zasedání Máchův kraj 

26.07.2011 NS MAS Olomouc 

28.07.2011 LAG Podralsko – setkání MAS LK 

05.08.2011 Fyzická kontrola  realizovaného projektu Osečná 

09.08.2011 – 11.08.2011 – Prezentace Projektů spolupráce 

26.08.2011 – Země živitelka – Setkání MAS LK 
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- další (účast na výstavách apod.) 

26.05.2011 Návštěva farmářských trhů s regionálními výrobci 

09.07.2011 Předání certifikátů regionálním výrobcům - Brniště za účasti 

hejtmana 

24.08.2011 – 27.08.2011 Země živitelka – České Budějovice 

 

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 SPL proběhla v dubnu – květnu 2011 - změny v souvislosti se změnou a 

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

Změny v orgánech LAG Podralsko, přidání jedné fiche na podporu drobných podnikatelů, 

změny v rozloze MAS, počtu obcí a obyvatel. 

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 byly souhrnně zaslány na RO SZIF Hlášením o změnách začátkem měsíce 
května 2011, v současné době čekáme na schválení změn. 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:  0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: v 2. etapě 2011   16 Hlášení 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: v 2. etapě 2011   5      ŽOP  

( Mateřské centrum Stráž, Osečná- Venkovní učebna, Horní Police- Střecha DPS, o.p.s. 

Máchovo jezero – Máchova Stezka, Mimoň – Pomník vítězství) . Z minulých výzev jsou 



ukončeny všechny projekty. Jeden projekt byl ukončen ze strany žadatele z vážných 

důvodů – závažná nemoc. 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:  

na místě realizace - v 2. etapě 2011       8 návštěv,spojených s konzultacemi 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) – v 2. etapě 2011 -  34 

Počet účastí na kontrolách SZIF: - v 2. etapě 2011 -  1 ( Osečná – venkovní učebna) 

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 Koordinátorka 
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, Svazek obcí Máchův kraj 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: 

Exkurze po realizovaných projektech ve spolupráci s dalšími MAS Libereckého kraje – 

říjen 2011 

Práce na projektech – osa III. – září -  říjen 2011 

Práce na projektech – POV GF Libereckého kraje – září – říjen 2011 

Poradenství – průběžně do všech os PRV a dalších DT  

Druhé kolo certifikace místních výrobků – udělení registrované známky – listopad 2011 

Příprava výzvy – osa IV. – LEADER . prosinec 2011 

 

Datum:         Podpis: 

5. 9. 2011 


