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MAS Brána do Českého ráje, z.s., IČ: 270 45 757   
 

 

Plán činnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s. pro rok 2018 

 Příprava, vyhlášení a administrace výzev MAS na realizaci SCLLD, poskytovat průběžné 
konzultace pro žadatele, organizovat semináře pro žadatele. 

 Pomoc žadatelům a příjemcům při zadávání veřejných zakázek u projektů přes MAS. 

 Pomoc příjemcům s případnými změnami projektů, kontrola dokladů ke změnovým hlášením. 

 Pomoc se žádostmi o platbu, kontrola dokladů k ŽoP. 

 Zajištění aktuálních informací na www stránky MAS. 

 Kontrola zaevidovaných projektů z hlediska formální správnosti a přijatelnosti, zajištění 
doplnění  projektů – zajišťují pracovníci kanceláře MAS. 

 Věcné hodnocení projektů (výběrová komise MAS), schválení projektů (rada MAS). 

 Jednání Valné hromady MAS - volba výběrové komise MAS, schválení rozšíření Strategie CLLD 
o strategický rámec ŽP, schválení Plánu činnosti na rok 2018. 

 Podání žádosti o změnu Strategie CLLD (rozšíření o SR ŽP), zajištění doplnění dle případných 
připomínek. 

 Zajistit další možné rozšíření SCLLD dle pokynů ŘO  (např. dopracování č. 20 do SR PRV – 
drobná občanská vybavenost obcí). 

 Zajistit aktualizaci interních postupů MAS pro projekty IROP dle aktuální metodiky 
zapracování případných připomínek. 

 Příprava preferenčních kritérii pro jednotlivé fiche/opatření, jejich schválení ze strany ŘO, 
aktualizace stávajících. 

 Podat průběžné žádosti o platbu v rámci projektu „Provoz MAS“, podat případné změnové 
hlášení ke konci roku 2018. 

 Připravit a podat projekt na „Provoz MAS – II“ (období 2019 – 2023) – do konce června 2018. 

  Podat vyúčtování v rámci ukončení etapy II Provozu MAS , podání zprávy o realizaci (k 
31.12.2018). 

 Podat Zprávu o realizaci SCLLD (k 31.6. a k 31.12. 2018) na MMR. 

 Dokončení  projektu „MAP Semilsko“ a podání závěrečného vyúčtování projektu na MŠMT. 

 Zajištění animační činnost pro školy a školní zařízení pro další vlnu šablony, účast na 
seminářích k této problematice. 

 Účast na seminářích a vzdělávacích akcí k realizaci SCLLD. 

 Účast na činnosti Krajského sdružení MAS Královéhradeckého a Libereckého kraje. 

 Účast na činnosti NS MAS. 

 Propagace SCLLD v regionu MAS, konzultace možných projektových záměrů a podmínek 

 Podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje, vyúčtování krajských 
dotací. 

 Poskytnutí součinnosti žadatelům při případných kontrolách ex post jiných orgánů (projektů 
žadatelů v rámci SPL a SCLLD).   

 Příprava a podání projektu na MAP II z OP VVV (řeší území ORP Semily – vzdělávání dětí a 
žáků do 15 let věku). 

 Činnost orgánů MAS (rada MAS, výběrová komise MAS, kontrolní komise MAS). 

 Spolupráce se členy a dalšími organizacemi z území MAS, které mají za cíl rozvoj regionu 
v působnosti MAS. 


