
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období:    Květen – srpen  2012 

 

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 1.5.2012 – 31.8.2012 nebyla vyhlášena žádná Výzva. 

 

V řešení byly chybníky Výzvy 06-01-12 se žadateli. 

 

12.06.2012 Veřejná prezentace projektů spolupráce Památky a jejich  

                    budoucnost – Mze 

 

09.08.2012 Hodnocení MAS 2012 na MZe 

_______________________________________________________________ 

 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 

12.06.2012 Projednávání aktualizace SPL LK se zástupci Libereckého kraje na  

                    MěÚ v České Lípě 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 

04.06.2012  výjezdní zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje  

                     Zastupitelstva Libereckého kraje 

04.07.2012 Prezentace LAG Podralsko v obci Jiřetín pod Bukovou MAS 

Tanvaldsko 

18.08.2012 Zahrádecké slavnosti - informační a propagační akce MAS, 

spolupořadatelství akce 
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- další činnosti 

02.05.2012 Fyzická kontrola MAS - Mimoň 

14.05.2012 Fyzická kontrola realizovaného projektu Bohatice – úprava  

                    veřejných prostranství 

14.05.2012 Fyzická kontrola realizovaného projektu Stráž p.Ral. –technika  

16.05.2012 Fyzická kontrola realizovaného projektu Brniště –technika  

29.05.2012 Fyzická kontrola realizovaného projektu Kvítkov – nákup techniky                      

04.06.2012 Fyzická kontrola realizovaného projektu Zákupy – nákup techniky                    

11.06.2012 Fyzická kontrola realizovaného projektu Osečná - technika 

14.06.2012 Fyzická kontrola realizovaného projektu Doksy - technika 

03.07.2012 Fyzická kontrola realizovaného projektu Horní Police - technika 

16.07.2012 Fyzická kontrola realizovaného projektu Mimoň - technika 

09.05.2012 Výbor NS MAS ČR 

24.05.2012 Představenstvo LAG Podralsko  o.s. 

29.05.2012 Jednání Svazku obcí Máchův kraj Doksy 

19.06.2012 Jednání Svazku obcí Peklo – Horní Libchava 

17.07.2012 Setkání MAS LK - Jilemnice 

 

- další (účast na výstavách apod.) 

30.8.2012 – 4.9.2012 – Země živitelka 

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

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

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): 

- Úprava fichí v souladu s 16. kolem příjmu žádostí 

- Volby do orgánů LAG Podralsko – kontrolní komise (monitorovací výbor) a 

představenstvo LAG Podralsko 

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 2012   10  Hlášení 

(Kvítkov, Velký Valtinov, Provodín, Mařenice, 2x Osečná, Bezděz, Kravaře, ČZS 

Kuřívody, Bělá p.Bezdězem)   

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: v 2. etapě 2012  5 ŽOP      

( Obec Kvítkov – technika; Město Zákupy – technika; Město Doksy – technika; 

Město Mimoň – technika; Město Bělá - mikrobus) .  

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:  

na místě realizace - v 2. etapě 2012 :  3 konzultace  na místě realizace 

                                                         konzultace po jednáních svazků obcí 

Máchův kraj a Peklo 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) – v 2. etapě 2012   

  kancelář - 60, e-mail - 52, telefon - 42 

Počet účastí na kontrolách SZIF: - v 2. etapě 2012  - 9 fyzických kontrol 

( Bohatice, Stráž p.R., Brniště, Kvítkov, Zákupy, Osečná, Doksy, Horní Police, Mimoň  ) 

                                                                                                               - 1 kontrola na MAS v místě 



(LAG Podralsko, Mimoň) 

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, GF LK, SFDI a ostatních os PRV MZe, poradenství pro 

Svazek obcí Peklo, Svazek obcí Máchův kraj a Mikroregion Podralsko, práce v pracovní 

skupině cestovního ruchu Máchova kraje, konzultace diplomové práce, vytvoření a nositel 
registrované známky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“, propagace ve 

Zpravodajích členů, vydání nového čísla Zpravodaj LAG Podralsko. 

 

Celkem jsme zpracovali 26 a konzultovali 30 žádostí, 11 se jich podaří zrealizovat. 
 

Dotační titul Počet zpracovaných žádostí Počet úspěšných 

žádostí 

GF 17 POV Lbc. kraje 7 4 

POV MMR 13 4 + náhradník 

PRV opatření III.2.1. – 

obnova a rozvoj vesnic, 

občanské vybavení a služby 

5 1 

MMR – Cestovní ruch pro 

všechny 

1 1 

LAG Podralsko smluvně zajišťuje poradenství pro dva svazky obcí na svém území 
působnosti – Peklo a Máchův kraj. Pro oba svazky byly úspěšně podány žádosti o dotace 

– do GF 17 POV – Integrované projekty venkovských mikroregionů (každý svazek dotace 

457 000,-Kč), pro Svazek obcí Peklo byla dále získána dotace na projekt „Vyměňme si 

zkušenosti“ v částce 154 000,-Kč. 
 

V měsících únoru až březnu 2012 jsme připravovali ve spolupráci se základními i 

středními školami v rámci výzvy Libereckého kraje do programu OPVK dvě žádosti o 

dotaci: 
1. projekt : „Učme se podnikat“ – projekt v rámci prioritní osy Počáteční vzdělávání – 

název oblasti   podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání 

2. projekt: „Obec očima dětí“ – projekt v rámci prioritní osy: Počáteční vzdělávání,   

název oblasti podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání 
 

 

 

 



8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Příprava výzvy z PRV Mze, osa IV. - LEADER 

Fyzické kontroly realizovaných projektů, kontroly ŽOP z PRV Mze, osa IV. - LEADER 

Projekt z OPVK „Učme se podnikat“ – administrace a vedení projektu 

Poradenství v oblasti získávání dotací pro obce, NNO a podnikatele  na území působnosti 

LAG Podralsko 

Práce na projektech – POV GF Libereckého kraje a POV MMR 

Studie využitelnosti zámku v Doksech pro Město Doksy 

Poradenství – průběžně do všech Os PRV a dalších DT  

Certifikace regionálních výrobků v r.2012 

 

 

 

Datum:      Podpis: 

7. 9. 2012      

PhDr. Dagmar Strnadová 

 

      Miroslava Váradiová 


