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Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s.  
Čtvrtek, 13.12.2012  

 
 
Datum:  20.03.2012     17.00 hodin     
Místo:             Zasedací síň Hamr na Jezeře 
Přítomni:         Dle prezenční listiny ( 21 členů) 

     
      Program jednání: 
 

1. Volba orgánů VH 
2. Volby člena do Výběrové komise a člena do Programového výboru  
3. Příprava plánovacího období 2014 – 2020 a tvorba ISRÚ 
4. Rozšiřování územní působnosti – obec Krompach a obec Bítouchov 
5. Informace k rozšíření územní působnosti – MAS Skleněný Nový Bor 
6. Přijetí nových členů do LAG Podralsko o.s. 
7. Hodnocení MAS 2012 
8. Příprava Výzvy 01-07-13, plánovaná alokace a informace k novým Pravidlům, platným pro 

tuto výzvu 
9. Různé – informace o projektech spolupráce, právní forma MAS, minimální standardy 

fungování MAS, evaluace a monitoring MAS, fyzické kontroly projektů…  
 

Jednání bylo zahájeno minutou ticha k uctění památky pana Jana Řeháčka, jednoho ze 
zakládajících členů LAG Podralsko, dlouholetého spolupracovníka a člena výběrové 
komise. 
 

1. Volba orgánů VH 
 
Návrhy: 
Mandátová komise :  p. Majliš, p. Krejbich 
Ověřovatelé zápisu:  pí Bc. Reslová, p. Hauzer 
Zapisovatelka:  pí Strnadová 
Usnesení 10/2012:  
Valnou hromadou byli zvoleni: 
mandátová komise: p. Majliš, p. Krejbich 
Pro  19       Proti:    Zdržel se:   2 
ověřovatelé usnesení:  Bc. Věra Reslová, p. Jiří Hauzer 
Pro  19                 Proti:    Zdržel se:   2 
zapisovatelka pí Strnadová. 
Pro  21      Proti:    Zdržel se:   0 
 
 

2. Volby člena do Výběrové komise a člena do programového výboru 
 
Navrhnuti byli tito  kandidáti:   Výběrová komise: Bc. Věra Reslová, Milan Dvořák 

Programový výbor: Milan Dvořák 
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Pro Bc. Věru Reslovou hlasovalo 13 členů 
Pro p. Milana Dvořáka hlasovalo 7 členů 
 

Usnesení 11/2012:   
Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise Bc. Věru Reslovou. 
Pro: 13   Proti: 0    Zdržel se:   8 
Usnesení 12/2012:   
Valná hromada schvaluje jako člena programového výboru Milana Dvořáka. 
Pro: 20   Proti: 0    Zdržel se:   1 
 
 

3. Příprava plánovacího období 2014 – 2020 a tvorba ISRÚ 

 
Důležité je kvalitní zpracování ISRÚ. Je vydáno písemné stanovisko MŽP k posouzení SEA – 
přesné znění usnesení zastupitelstva města (obce) se v současnosti dolaďuje. 
Předpokládá se otevření následujích operačních programů: 

 Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO 
 Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT 
 Životní prostředí (EFRR, FS) – MŽP 
 Zaměstnanost (ESF) – MPSV 
 Integrovaný regionální operační program (EFRR) – MMR 
 Program rozvoje venkova (EZFRV) – MZe  
 Rybářský fond (ERNF) – MZe  

Prostřednictvím MAS by měly být pokryty projekty do 5 mil. Kč. 
Každá MAS si podle své ISRÚ určí ze kterého – kterých programů bude čerpat. Toto bude 
administrativně omezeno tak, že malé MAS nebudou moci čerpat ze všech programů. Důvodem 
je administrativní náročnost, kterou malé MAS nebudou schopny zajistit. 
Dalším předpokladem čerpání prostředků bude průběžné splňování Minimálních standardů 
daných ministerstvem. Tyto se zpracovávají a známe pouze návrh předložený NS MAS ČR. 
Pro všechny MAS bude kritický rok 2014, kdy nebudou finanční prostředky a MAS by měly 
„přežít“. LAG Podralsko již aktivně připravuje opatření k plnému zachování stávající 
funkčnosti kanceláře LAG Podralsko. 
 
VH bere na vědomí informace o přípravě ISRÚ a informace k plánovacímu období 2014 – 
2020. 

 
4. Rozšiřování územní působnosti – obec Krompach a obec Bítouchov 
 

 
Usnesení 13/2012:  Valná hromada souhlasí s rozšířením území působnosti LAG Podralsko o 
Obec Krompach. 

Pro: 16   Proti: 0    Zdržel se:   5 
 
Usnesení 14/2012:  Valná hromada souhlasí s rozšířením území působnosti LAG Podralsko o 
Obec Bítouchov.  

Pro: 20   Proti: 0    Zdržel se:   1 
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5. Informace k rozšíření územní působnosti – MAS Skleněný Nový Bor 

 
 
MAS Skleněný Nový Bor k 31.12.2012 ukončuje svoji činnost a část obcí z této MAS má zájem o 
okamžitý vstup do LAG Podralsko o.s. (viz zápis ze dne 16.10.2012). 
Jedná se o vstup těchto obcí: Nový Bor, Sloup v Čechách, Radvanec, Chotovice, Kunratice u 
Cvikova, Polevsko, Cvikov. 
V současné době projednávají žádost o rozšíření území působnosti LAG Podralsko o svou obec 
jednotlivá zastupitelstva výše uvedených obcí. Po zaslání usnesení těchto zastupitelstev na LAG 
Podralsko bude rozšíření území působnosti projednávat Valná hromada LAG Podralsko o.s. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci o postupu rozšiřování územní působnosti LAG Podralsko 
o výše jmenované obce. 
 
 

6. Přijetí nových členů do LAG Podralsko o.s. 

 
O členství v LAG Podralsko o.s. požádaly tyto subjekty: 
Obec Stružnice, Institut pohostinného přátelství Skalka u Doks, obec Luka, obec Krompach a 
Kultura Zákupy o.s. 
 
Usnesení 15/2012:  Valná hromada schvaluje Obec Stružnici jako člena LAG Podralsko o.s. 
Pro: 21    Proti: 0   Zdržel se:   0 
 
Usnesení 16/2012:  Valná hromada schvaluje Institut pohostinného přátelství Skalka u Doks jako 
člena LAG Podralsko o.s. 
Pro: 21    Proti: 0   Zdržel se:   0 
 
Usnesení 17/2012:  Valná hromada schvaluje Obec Luka jako člena LAG Podralsko o.s. 
Pro: 21    Proti: 0   Zdržel se:   0 
 
Usnesení 18/2012:  Valná hromada schvaluje Obec Krompach jako člena LAG Podralsko o.s. 
Pro: 21    Proti: 0   Zdržel se:   0 
 
Usnesení 19/2012:  Valná hromada schvaluje Kulturu Zákupy o.s. jako člena LAG Podralsko o.s. 
Pro: 21    Proti: 0   Zdržel se:   0 
 

 
V čekací lhůtě půl roku: obec Zahrádky a sdružení Český um 

 
Valná hromada bere na vědomí informaci o subjektech, které mají zájem o vstup do LAG Podralsko 
o.s. a jsou v současné době v čekací lhůtě dle Stanov LAG Podralsko o.s. 
 

7. Hodnocení MAS 2012 
 

V letošním roce proběhlo již potřetí hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v 
rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo na přelomu měsíců 
července a srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční 
skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D.  
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Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech: 
 
1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS 
2. Personální zajištění činnosti MAS 
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL 
4. Integrace a rozvoj MAS 
5. Monitoring a evaluace MAS 
6. Propagace MAS 
 
Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými Hodnotitelské 
komisi dokládala své údaje z dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých členů 
Hodnotitelské komise.  
 
LAG Podralsko byla i v tomto roce zařazena do skupiny A - vysoce transparentní a 

důvěryhodné MAS, aktivní a aktivizující území. Ve skupině A je LAG Podralsko zařazena 
stejně jako při předchozích hodnoceních v r. 2010 a v r. 2011. V letošním roce byl 

maximální bodový zisk 150 bodů, LAG Podralsko získala 136 bodů.   
 
Valná hromada bere na vědomí informaci o Hodnocení MAS 2012. 
 

 
8. Příprava Výzvy 01-07-13, plánovaná alokace a informace k novým Pravidlům, 

platným pro tuto výzvu 

 
Alokace na Výzvu 07-01-12 je 8 200 000,-Kč  
 
Otevřeny budou fiche:     
1. – Občanské vybavení a služby 
2. – Obnova a rozvoj venkova 
3 – Podpora cestovního ruchu – ubytování, sport 
5 – Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova 
6 – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje     
 
Manažerka MAS zdůraznila podstatnou změnu Pravidel, zejména pro NNO – pokud nevlastní 
rekonstruovanou nemovitost, musí žádat v režimu tzv. blokové výjimky. 
 
Valná hromada bere na vědomí informace k připravované Výzvě 01-07-13. 
 

 

9. Různé  
 
informace o projektech spolupráce 
a) byla podána žádost do osy IV. – LEADER, opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce, projekt 

„Památky a jejich budoucnost“, KMAS – LAG Podralsko, PMAS – MAS Turnovsko.  
Současně úspěšně proběhla 6.12. fyzická kontrola předchozího projektu spolupráce „Živý 
venkov – tradice a současnost“.  

právní forma MAS 
b) na NS MAS je v současné době projednávána právní forma MAS na příští plánovací období. 

Na mimořádné valné hromadě byl prezentován právní výklad JUDr. Švejkovského – 
s platností od 1.1.2014 budou občanská sdružení transformována na ústavy nebo spolky a je 
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doporučeno, aby v průběhu roku 2014 byly z MAS o.p.s. 
minimální standardy fungování MAS 
c) Na NS MAS jsou dále řešeny tzv.minimální standardy MAS – jedná se o standardy (na 

způsob certifikace), dle nichž by měla každá MAS fungovat, pokud chce být úspěšná 
v získávání alokace napříč více operačními programy. Znění standardů je stále v jednání, 
rada vlády při MŽP doporučuje převzít a upravit pro MAS standardy MA 21. Jsme v tomto 
v jednání s RNDr. Vargovou, která bude pozvána na naše příští jednání valné hromady, aby 
nám principy těchto standardů objasnila. 

evaluace a monitoring MAS, 
d) V první polovině letošního roku proběhlo v naší MAS dotazníkové šetření, které mělo za cíl 

zhodnotit naši činnost, úspěšnost našich výzev apod. Podrobné výsledky jsme zveřejnili 
v červnovém čísle Zpravodaje LAG Podralsko. Šetření dopadlo úspěšně. 

fyzické kontroly projektů 
e) Fyzické kontroly projektů – z výzvy 06-01-12 zbývá dokončit 6 projektů. 
f) Do kalendáře MAS Lbc. kraje budou doplněny akce, které se konají v území působnosti 

MAS. Pokud mají členové naší MAS zájem, žádáme je o termíny jejich významných 
kulturních a sportovních akcí v termínu do neděle, 16.12.2012. 

 
 
 
 
 
 
 

13.12.2012 
 

Zapsala:      Ověřili: 

PhDr. Dagmar Strnadová    Bc. Věra Reslová 

 
       Jiří Hauzer 

 

 


