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1. Obecná charakteristika období 
 

Rok 2011 byl již sedmým 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 

 V měsíci dubnu – květnu 2011 proběhla aktualizace strategického plánu a rovněž byly 

aktualizovány všechny fiche a připravena jedna nová fiche pro drobné podnikatele. Po 

schválení Hlášení o změnách ze strany SZIF byly fiche i aktualizovaná strategie vyvěšeny 

na našich stránkách www.lagpodralsko.com v sekci Dokumenty k výzvám. 
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V tomto roce proběhly dvě výzvy: 

Výzva  04-01-11 (12. kolo výzvy na SZIF) s termínem ukončení výzvy 12.1.2011  do níž 

podalo své žádosti celkem 17 žadatelů, 15 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 ruchu – Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, 

hippostezky a další tematické stezky, 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. 

Výzva 05-10.11 (14.kolo výzvy na SZIF), s termínem ukončení 20.10.2011 výzva, do níž 

podalo své žádosti celkem 11 žadatelů, 10 z nich bylo úspěšných. Otevřena byla fiche 1 – 

Obnova a rozvoj vesnic. 

Na konci měsíce ledna 2011 jsme připravili pro zástupce všech obcí z našeho území 

působnosti společné setkání, spojené s komunitním projednáním projektu spolupráce s MAS 

Vyhlídky „Z Kokořínska do Podralska“. Toto setkání proběhlo v jednom z našich výstavních 

zastavení, upravených z předchozích projektů spolupráce v Hamru na Jezeře za účasti 

náměstka hejtmana Libereckého kraje pro odbor hosp. rozvoje a regionálních projektů RNDr. 

Víta Příkaského. 

V únoru byl za MAS Libereckého kraje zvolen jako zástupce do NS MAS náš spolupracovník 

pan Jindřich Šolc. Dále jsme se v tomto měsíci zúčastnili pod záštitou Libereckého kraje 

výstavy Regiony ČR v Lysé nad Labem. Na této výstavě se s námi s úspěchem prezentovala 

za regionální výrobce paní Grolichová – nyní již držitelka certifikátu „Regionální produkt 

Jizerské hory a Máchův kraj“, jejíž se naše MAS stala nositelem. Tato regionální značka je 

zaregistrována od března 2011 na Úřadu průmyslového vlastnictví a svému nositeli může 

přinést celou řadu výhod: značka garantuje místní původ výrobku, vazbu výrobku na danou 

oblast a jeho kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí. Tyto charakteristiky ocení jak 

návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit místní výrobce. 

Značka proto může přinést konkurenční výhodu, propagaci, reklamu a vzájemnou spolupráci. 

23.5. proběhlo 1. kolo certifikace regionálních produktů. Certifikát našim prvním 

hodnoceným regionálním výrobcům byl slavnostně předán dne 9.7.2011 na Brnišťské pouti za 

účasti hejtmana LK. 

V Hamru na Jezeře se 5.5.2011 konalo školení na zadávání veřejných zakázek pro členy a 

zájemce z obcí v působnosti LAG Podralsko. Školení bylo podáno formou prezentace, která 

shrnula nejdůležitější pravidla při zadávání veřejných zakázek tak, aby se předešlo chybovosti 

v administraci těchto zakázek. 

V období duben – květen 2011 proběhla rozsáhlejší aktualizace strategie MAS a fichí. Byla 

přidána nová fiche č. 6 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. 

Byla zahájeny práce na realizaci projektů spolupráce z opatření IV.2.1. „Z Kokořínska do 

Podralska“ a byla zrealizována  čtyři odpočinková zastavení s informačními panely na našem 

území a čtyři na území Vyhlídky o.s. U nás byly panely a odpočinková zastavení (lavice se 

stolem) umístěny v obcích Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí, Doksy – Žďár a Žandov.  

Dne 17.5.2011 se konalo Výjezdní zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje po 

obcích svazku obcí Peklo. Pro toto výjezdní zasedání jsme navrhli trasu a časový 

harmonogram i prezentaci činnosti LAG Podralsko o.s. 

V létě 2011 proběhlo na Mze v Praze ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního 

zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS v pořadí již druhé celkové hodnocení 

místních akčních skupin podpořených v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu 

rozvoje venkova ČR 2007-2013. I v r. 2011 jsme byli hodnoceni jako jedna z nejlépe 

fungujících MAS v ČR.  

V rámci projektu spolupráce „Z Kokořínska do Podralska“ se zástupci  LAG Podralsko 

účastnili Zahrádeckých slavností společně s naší partnerskou MAS Vyhlídky. 

V měsíci srpnu jsme se společně s MAS Libereckého kraje zúčastnili jako vystavovatelé 

výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. 
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V říjnu 2011 jsme se podíleli s dalšími MAS Lbc. kraje a KAZV na přípravě a realizaci 

exkurze po úspěšně realizovaných projektech, která na našem území působnosti proběhla 

18.11.2011 – ve Stráži pod Ralskem. 

 

 

2. Stav členské základny
  

Počet členů v průběhu roku byl stabilní, k 31.12.2011 bylo členy nebo čekateli na členství 48 

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 

Jan Langšádl 

Jaromír Plíva 

ZOD Brniště     

Mgr. Žák Vladimír 

Neziskové organizace 

CHORUS, pěvecké sdružení 

ZŠ a MŠ Osečná  - Johanovský Tomáš 

Sportovní klub Osečná 

PS Výři 

SRPŠ Mimoň Mírová 

Karel Třešňák 

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. 

 

 

 

 

Obce             -18 , tzn. 37,5% 

 

Podnikatelé – 13 , tzn. 27% 

 

NNO            – 17 , tzn. 35,5%
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Zastoupení jednotlivých sektorů

obce, svazky obcí

podnikatelé

neziskové
organizace

Výseč 4

 
 

 

3. Orgány sdružení 
 

3.1   Valná hromada 

Valná hromada sdružení se v roce 2011 sešla celkem dvakrát, z každého jednání byl pořízen 

zápis a usnesení. 

 

3.2.   Představenstvo 

V období roku 2011 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. 

Ing. Luděk Téra -podnikatel, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy, zejména 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. 2011 pracoval programový výbor v tomto složení: 
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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 

Ing. Luděk Téra -podnikatel, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy, zejména v oblasti cestovního ruchu 

Iva Kreisingerová –místostarostka města Zákupy, zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy 

 

Hlavním úkolem programového výboru byla v r. 2011 kontrola a schválení průběhu výzvy 

04-01-11 a 05-10-11.  

 

3.4   Výběrová komise 

K 31. 12. 2011 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) 

 

Bc. Věra Reslová - starostka města 

Lubomír Majliš – podnikatel 

 

Představenstvo, kontrolní komise, která plní i úkoly monitorovacího výboru a programový 

výbor se podíleli na aktualizaci strategie, která proběhla v první polovině roku 2011. 

 

3.5   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 asistentem 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 funkce facilitátora při prezentacích a 

následných diskuzích na seminářích, školeních a při prezentování zpětných vazeb s LAG 

Podralsko. 
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4. Hlavní aktivity roku 2011 
 

Leden 2011 

Tvorba rozpočtu na rok 2011 

Konzultace se žadateli k projektům do Výzvy 04-01-11 

Administrace Výzvy 04-01-11 

Setkání starostů na území působnosti LAG Podralsko v rámci projektu „Z Kokořínska do 

Podralska“ 

Fyzické kontroly projektů z předchozích výzev – realizace strategie 5 kontrol 

 

Únor 2011 

Výběrová komise LAG Podralsko Výzva 04-01-11 

Školení Hradec Králové – nová pravidla opatření IV.1.2.  

Výstava Regiony ČR 2011 – aktivní účast 

Jednání Mikroregionu Podralsko ve Velkém Valtinově 

Zaregistrování projektů Výzvy 04-01-11 na RO SZIF v Hradci Králové 

Setkání MAS LK 

Fyzická kontrola projektu opatření IV.1.2. – Tachov 

 

Březen 2011 

Představenstvo LAG Podralsko 

Kontrola opatření IV.1.1 – MAS z RO SZIF Hradec Králové 

Valná hromada LAG Podralsko 

Jednání Svazku obcí Peklo v Zahrádkách 

Jednáná Mikroregionu Podralsko ve Stráži pod Ralskem 

Výbor NS MAS Křtiny - zasedání 

Valná hromada MAS Křtiny - zasedání 

Odborný seminář „Pohybové aktivity na školách“ – pořadatel: Město Mimoň a LAG 

Podralsko o.s. – Muzeum Mimoň 

Pracovní setkání MAS LK v Jilemnici 

Poradenství a zpracování žádostí o dotaci do GF Lbc. kraje a Podpory 

hospodářsky slabých oblastí MMR 

Zaregistrování značky regionálního produktu na Úřadu průmyslového vlastnictví 

 

Duben 2011 

Kontrola MAS na VZP 

Workshop v Doksech – pracovní skupina cestovního ruchu 

Jednání Mikroregionu Podralsko v Doksech 

Výbor NS MAS – Praha 

Příprava školení na ZVZ dle pravidel SZIF 

Administrace ohybníků projektů 12.kola Výzvy na SZIF v Hradci Králové 

  

Květen 2011 

Podání Žádosti o proplacení za I.etapu opatření IV.1.1. – MAS v Hradci Králové 

Školení – Zadávání veřejných zakázek – Hamr na Jezeře 

Výbor NS MAS ČR – Olomouc 

Školení – nová Pravidla k opatření IV.2.1.– Projekty spolupráce 

Výjezdní zasedání Libereckého kraje po obcích PEKLA – prezentace LAG, příprava  

programu 

Workshop v Doksech – pracovní skupina cestovního ruchu – plán aktivit 
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Zasedání hodnotitelské komise – I. kolo certifikace značky „Regionální produkt Lužické 

hory a Máchův kraj“ 

Pracovní setkání MAS Libereckého kraje ve Frýdlantě 

 

Červen  2011 

Jednání Svazku obcí Peklo v Zahrádkách 

Výbor NS MAS MZe Praha 

Jednání Mikroregionu Podralsko na Bezdězu 

Účast na správní radě Sdružení Českolipska – Česká Lípa 

Jednání Svazku obcí Máchův kraj v Doksech 

Jednání s MAS Libereckého kraje na Krajské agentuře pro zemědělství a venkov v Liberci 

Prezentace činnosti MAS v Novém Boru 

Konzultace se žadateli 

 

Červenec 2011 

Předávání certifikátů „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“ prvním 9 výrobcům 

produktů, certifikovaných v 1. kole certifikace 

Pracovní setkání MAS Libereckého kraje 

Kontrola hlášení Stráž pod Ralskem – opatření IV.1.2. 

Konzultace se žadateli 

 

Srpen 2011 

Školení k projektům spolupráce opatření IV.2.1. 

Účast v komisi na hodnocení projektů spolupráce – Mze Praha 

Obhajoba projektu spolupráce – Mze Praha 

Fyzické kontroly ukončených projektů  

Konzultace se žadateli  

Návštěvy u regionálních producentů, 

Prezentace a obhajoba projektu spolupráce „Živý venkov – tradice a současnost“ na Mze 

v Praze 

Zahrádecké slavnosti – aktivní účast - spolupořadatelé 

Země živitelka  2011 – aktivní účast 

 

Září 2011 

Zahájení školního roku v Kravařích 

Účast na společném projektu – akce „Setkání s K.H. Máchou“ – projekt „Z Kokořínska do 

Podralska“ 

Hodnocení MAS Praha 

Fyzické kontroly ukončených projektů  

RO SZIF vyúčtování 2. etapy opatření IV.1.1. Místní akční skupina 

Pracovní schůzka s MAS Vyhlídky – projekt spolupráce 

Setkání MAS LK – Český ráj Sobotka 

Vyhlášení Výzvy 05-10-11 (14. kolo na SZIF) 

Konzultace se žadateli k Výzvě 05-10-11 

 

Říjen 2011 

Konzultace se žadateli k Výzvě 05-10-11 

Administrace Výzvy 05-10-11 

Kontroly ŽOP žadatelů v opatření IV.1.2. 

Fyzické kontroly projektů opatření IV.1.2. 
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Jednání Svazku obcí Máchův kraj – Doksy 

Instalace putovní výstavy Máchovské imprese a Soubor podob K.H.Máchy –Stráž pod 

Ralskem 

Exkurze po úspěšných projektech ve spolupráci s KAZV a MAS Lbc. kraje 

Otevření „Stezky hastrmanů“ 

Přeshraniční aktivní region - Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 

Jednání Svazku obcí Peklo - Zahrádky 

 

Listopad 2011 

Budoucnost  rozvoje  venkova  a  zemědělství  2013 – 2020  -  Liberecký kraj 

Setkání MAS Libereckého kraje – Liberec KAZAV 

Prezentace na jednání MAS Rozvoj Tanvaldska 

Workshop CR Mimoň – nové produkty cestovního ruchu - Muzeum 

Fyzické kontroly projektů z opatření IV.1.2. 

Fyzická kontrola projektů spolupráce opatření IV.2.1. 

Zaregistrování projektů Výzvy 05-10-11 na RO SZIF v Hradci Králové 

 

Prosinec 2011 

Valná hromada LAG Podralsko o.s. 

Představenstvo LAG Podralsko o.s. 

Vyhlášení Výzvy 06-01-12 

Administrace Výzvy 06-01-12 

Fyzické kontroly projektů – opatření IV.1.2. – realizace strategie 

Jednání Svazku obcí Peklo 

 

 

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 115.040,-Kč 

Úroky 390,-Kč 

Jiné ostatní výnosy 30.000,-Kč 

Přijaté členské příspěvky 41.000,-Kč 

Provozní dotace 2 469 700,-Kč 

VÝNOSY CELKEM 2 656 130,-Kč 

 

Náklady  

Spotřeba materiálu 253.760,-Kč 

Spotřeba energie 33.000,-Kč 

Tvorba opravných položek 8.160,- 

Cestovné  74.070,- 

Náklady na reprezentaci 6.650,- 

Ostatní služby 762.840,- 

Mzdové náklady 1 098.300,- 

Zákonné soc.poj. 342.820,- 
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Zákonné soc.náklady 2.690,- 

Ostatní daně a poplatky 11.600,- 

Ostatní pokuty a penále 1.350,- 

Dary 20.000,- 

Jiné ostatní náklady 16.440,- 

NÁKLADY CELKEM 2 631. 680,-Kč 

 

 

 

Výnosy celkem 2 656 130,-Kč 

Náklady celkem 2 631 680,-Kč 

 

 

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

o poskytování dotací:  

 

 

 

 

 

6. Stav majetku (v Kč) 
 

LEADER  - Drobný hmotný majetek celkem :                                       1 214 260,00 

 

1 počítačová sestava, 1tiskárna, 1 kopírka, dataprojektor, USB 

flash disc, datový kabel, USB kabel, 1 notebook ACER 

3002LM,  

Projekty spolupráce – vybavení výstavních zastavení  I. etapa 

Projekty spolupráce – vybavení výstavních zastavení II. etapa 

89 752,50 

 

 

328.568,- 

722.584,-  

kancelářský nábytek pro dvě kanceláře – stoly, židle, skříně, 

křesílka apod. 

59 958,40 

ostatní vybavení kanceláře – vazač dokumentů, mob. telefon, 

vysavač, prodlužovací kabely, chladnička, mikrovlnná trouba 

apod. 

13.397,10 

 

LEADER  - Drobný nehmotný majetek celkem:                                       53 004,50 

 

licence AVG, program STEREO 18 (účetní SW), 18 026,- 

software MS Windows, MS Office, AVG, Upgrade Office 

2007 

34 978,50 

LEADER ČR  Drobný hmotný majetek celkem :                                    119 758,00 

 

mobilní telefon, 8 889,00  

nábytek do zasedací místnosti (10ks křesel, 4ks konferenčních 

stolků, šatnová stěna, 

98 236,00 

dovybavení kanceláře kontejner, skříň na šanony 12 633,00 
 

 

 

 

Členění: Zisk v Kč 

Přijatelné výdaje 0 

Nepřijatelné výdaje 24443,63 Kč 
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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 

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 

 
 

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

komise nepodal žádný ze  žadatelů v žádné výzvě odvolání. 
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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 

Celkem  103 102 79 

 
Celkem bylo tedy v pěti výzvách podáno103  žádostí o dotaci do opatření IV.1.2. – realizace 

místní strategie. Výběrová komise LAG Podralsko doporučila k realizaci 79 z těchto projektů. 

 

Výzvy r. 2011: 

 

Výzva 04-01-11 

 

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 

chybí nebo je značně 

porušena. Jedná se o 

památkově chráněné 

území. 

211.900,-

Kč 

70.632,-Kč 

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,- 

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,- 137.624,- 

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 

269.460,- 29.940,- 
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(LAG Podralsko ). Jedná 

se o projekt 

nezakládající veřejnou 

podporu. 

Město Stráž pod 

Ralskem               

Skříň na sušení 

požárních hadic 

Vybavení stávající 

hasičské zbrojnice 

zařízením - skříň na 

sušení požárních hadic 

111.996,- 37.332,- 

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,- 400.200,- 

 

Výzva 05-10-11 

 

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,- 
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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,- 

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,- 
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Administrace opatření IV.1.2. v r. 2011: 

 

 

 

 
Opatření IV.1.1. – místní akční skupina 

 

Monitorovací indikátory, uvedené v SPL: 

 

ukazatel  cílová hodnota

  2013 

r. 2011 

Počet vzdělávacích akcí k tematice SPL  8 3 

Čerpání přidělených prostředků  90% 98,5%  r. 

2011 

Aplikace komunitního plánování – setkávání 

pracovních skupin 

10 3 

Informování veřejnosti o aktivitách MAS (tiskové 

zprávy, regionální a místní rozhlas a televize) 

10 4 

Další čísla zpravodaje MAS 6 2 

 

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 květnu 2011. Vzhledem 

k uvedenému skutečnému stavu ke konci r. 2011 lze předpokládat, že i monitorovací 

indikátory pro opatření IV.1.1. budou překročeny. 

 

. 

Výše schválené alokace z programu 

LEADER 

Celkem Kč Z toho na IV.1.1 

 Rok 2008 8 955 079,- 524 215,- 

 Rok 2009 12 024 592,- 897 000,- 

 Rok 2010 12 933 384,- 1 297 000,- 

 Rok 2011 9 431 745,- 1 886 349,- 

 

 

 

…………………………………. 

         Ing. Tomáš Rychtařík 

    předseda LAG Podralsko, o.s. 

 

Údaje z monitorovacích zpráv  I.etapa 2011 II.etapa 2011 III.etapa 

Nově přijaté ŽOD na MAS 17 0 11 

Počet hlášení o změnách 

kontrolovaných MAS 

3 16 5 

Počet podaných ŽOP přes MAS 0 5 14 

Konzultace na místě realizace 8 8 5 

Konzultace v kanceláři MAS 42 34 31 

Účasti na fyzických kontrolách 

s pracovníky SZIF 

5 1 11 


