Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Předměstská 286, 507 43 Sobotka; IČ 259 88 417

Záznam
ze setkání MAS Libereckého kraje, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné
společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286
v úterý dne 20. září 2011 od 10,00 hodin
Přítomni dle prezenční listiny:
Věra Nosková, Petra Vanclová – MAS „Přiďte pobejt!“
Luděk Láska, Zdena Svobodová, Jarmila Lásková Soldátová – OPS pro Český ráj
Jitka Doubnerová, Iva Andrová – MAS Mikroregionu Frýdlantsko
Lenka Kvintusová– MAS Turnovsko
Hana Havlíčková – MAS Kozákov
Dagmar Strnadová, Jindřich Šolc – LAG Podralsko
MAS Rozvoj Tanvaldska – Kateřina Kracíková
Mikroregion Tanvaldsko – Josef Kucín
AZV Liberec – Jana Šnytrová
Ivana Víšková, Silvie Kadlecová – RO SZIF Hradec Králové
MAS Otevřené zahrady Jičínska – Kamila Kabelková, Miroslava Antošová, Jindřiška
Kracíková
________________________________________________________________________________

Program:
1/ Aktuality o vyhlašovaných opatřeních osy 3 v NUTS II Severovýchod na podzim
letošního roku – Ing. Sylvie Kadlecová, Ing. Ivana Víšková, RO SZIF Hradec
Králové
2/ Zpráva z jednání CSV a návrh aktivit MAS v regionální síti pro venkov
Libereckého kraje na rok 2012 – PhDr. Jitka Doubnerová, Místní akční skupina
Mikroregionu Frýdlantsko
3/ Informace k připravovaném cyklu 3 celodenních exkurzí v termínech 11., 18. a
25.10.2011 – Lenka Kvintusová, MAS Turnovsko
4/ Připomínky k hodnocení MAS 2011
5/ Aktuality z NS MAS ČR, o.s. – Jindřich Šolc, LAG Podralsko
6/ Vyhodnocení výstavy Země živitelka 2011, příprava na výstavu v roce 2012
7/ Různé
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1/ Aktuality o vyhlašovaných opatřeních osy 3 v NUTS II Severovýchod na podzim
letošního roku – Ing. Sylvie Kadlecová, Ing. Ivana Víšková, RO SZIF Hradec Králové
Od 25.10. do 7.11.2011 bude vyhlášeno pro obce 14.kolo příjmu žádostí z III.2.1.1., záměr b)
vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou podporu + III.2.1.2.
U záměru b) došlo ke snížení limitu max. výdajů na 30,0 mil. Kč
Portál farmáře – data z portálu farmáře si musí uživatel ukládat průběžně, protože postupně se
z portálu odebírají
Proběhne nový systém příjmu žádostí pouze přes portál farmáře – konečnou vytištěnou žádost
s vygenerovaných jedinečným kódem (na všech stránkách shodným) lze zaslat na SZIF pouze
doporučeně poštou, není nutná osobní návštěva
Lhůta pro doplnění neúplné žádosti je zatím 7 dní (lhůta hmotně právní), předpokládá se změna
na 14 dní
Dojde k výběru projektů dle výše přidělených bodů + 20-30% náhradníků, s ostatními žadateli
bude ukončena administrace. Teprve následně budou předkládány přílohy k žádosti.
Doporučuje se žadatelům neustále kontrolovat po podání žádosti o dotaci datové schránky,
protože většina komunikace probíhá přes ně.
O podporu budou moci žádat i podnikatelé, úspěšnost získání podpory cca 60%
Dle pravidel z posledního kola, je možné žádat na projekty v záměru a) se týká pouze činností
zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):B 08 (Ostatní
těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95
(Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96
(Poskytování
ostatních
osobních
služeb);
2/ Zpráva z jednání CSV a návrh aktivit MAS v regionální síti pro venkov Libereckého
kraje na rok 2012 – PhDr. Jitka Doubnerová, Místní akční skupina Mikroregionu
Frýdlantsko
Zápis z jednání byl všem zaslán
2.10.2011 bude seminář na téma pozemkové úpravy na KÚ LBC kraje
Rozpočet na rok 2012 zůstává nezměněn v řádu 250-300,- tis. Kč.
Prostředky budou účelově rozděleny podle předložených požadavků do následujících
projektů :
Výměna zkušeností a příklady dobré praxe na různá témata týkající se rozvoje venkova (
dotace PRV-všechny osy) formou setkávání, seminářů, školení , exkurzí…
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Správné postupy při využití portálu FARMÁŘ formou setkávání, seminářů, školení.
Krajské propagační akce: fin. spoluúčast na propagačních a prezentacích akcích jako Regio
- potravina, dožínky apod.
Výměna zkušeností s úspěšnými projekty na národní a mezinárodní úrovni formou setkávání
a exkurzí za účelem navazování nových partnerství .
Prezentace místních produktů a výrobků v rámci aktivit partnerů CSV.
Tematické konference k problematice venkova.
Pořízení propagačních předmětů pro CSV – celostátní úroveň.
Využití bio odpadu a obnovitelné zdroje energie – celostátní úroveň.
Termín k předložení strukturovaného plánu činnosti na příští rok je do konce září, max. do
schůzky koordinátorů 12.10..
ÚKOLY:
Kdo má zájem, je možné u ing. Šnytrové předkládat požadavky na rok 2012.
3/ Informace k připravovaném cyklu 3 celodenních exkurzí v termínech 11., 18. a
25.10.2011 – Lenka Kvintusová, MAS Turnovsko
Opět byla vznesena výzva,aby MASky opětovně informovaly své členy o konání exkurze
Trasa autobusu bude uzpůsobena požadavkům účastníků, které budou nahlášeny.
Je nutné provést poptávkové řízení na oběd účastníků – min. 3 nabídky – kontaktovat paní
Kvintusovou.
Do 11.10.2011 zpracují MASky presentaci k exkursy na jejich území o projektech, které
budou navštíveny, presentace bude také obsahovat informace o MAS. Presentace bude
odeslána elektronicky paní Kvintusové nejpozději do 11.10.2011
4/ Připomínky k hodnocení MAS 2011
Opět byla nejednotná komise (není zachován stejný přístup k hodnocení)
Pokud se příště budou opět zpracovávat veřejné presentace MAS, měla by být presentace
zaměřena pouze na některé úseky z činnosti MAS,aby se ve vymezených časových úsecích
mohla srovnávat jednotná data.
Měl by se hodnotit pouze rozsah činností daných pracovnímu smlouvami, protože ostatní
aktivity jsou dobrovolnickou činností členů MAS.
5/ Aktuality z NS MAS ČR, o.s. – Jindřich Šolc, LAG Podralsko
Zlepšila se forma zápisů NS MAS ČR,o.s.
„bílá místa Libereckého kraje“ – jedná se pouze o cca 5 obcí, se kterými již bylo jednáno
jednotlivými MAS.
Město Turnov má opakovaný zájem o přistoupení do OPS pro Český ráj.
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6/ Vyhodnocení výstavy Země živitelka 2011, příprava na výstavu v roce 2012
Výstavu lze hodnotit velice pozitivně, stánek byl MASkami Libereckého kraje zabezpečen
v průběhu celé výstavy. Byly presentováni také regionální výrobci.
Soutěž, do které se aktivně zapojily i MAS Libereckého kraje, byla funkční cca 2 dny. Na
příští rok, pokud se soutěž bude opakovat, bude nutné zabezpečit lepší koordinaci činností a
věcné dary předávat např. formou tomboly. O soutěži by měli být příchozí více informováni
např. moderátorem.
V roce 2012 proběhne Země živitelka od 30.8. do 4.9.2012
Od 30.8. do 1.9.2012 zabezpečí stánek MAS Přiďte pobejt a OPS pro Český ráj
Od 2.9.2012 do 4.9.2012 zabezpečí stánek LAG Podralsko a MAS Mikroregionu
Frýdlantsko.
LAG Podralsko již objednalo ubytovací kapacitu cca 11 lůžek, takže je vhodné domluvit se
s regionálními výrobci, aby jeli představit své produkty osobně.

7/ Různé
Na příští setkání MAS bude pozvána firma zabývající se výrobou herních prvků,
bezpečnostních systémů působící v Libereckém kraji – kontakt předá paní Strnadová.

Příští jednání MAS Libereckého kraje se uskuteční dne 8. listopadu od 10,00 hod. v Jilemnici
sídle MAS „Přiďte pobejt!“,o.s..

Zapsala:
Jarmila Lásková Soldátová, Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
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