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Zpráva o činnosti MAS Brána do Českého ráje, o.s. za rok 2014 
 

1. Realizace SPL – projekty žadatelů 

 

Realizace projektů  z IV.1.2. realizace místní rozvojové strategie: metodická pomoc, výběrová 

řízení, změny v projektu, kontrola dokladů k vyúčtování a podání žádostí o proplacení na RO 

SZIF 

 

V roce 2014 zrealizováno 14 projektů a podány žádosti o proplacení, do dnešního dne 

všechny po kontrole, proplaceno je 9 projektů, u jednoho projektu (Mirka Menclová) – 

neproplaceno 518 Kč, ostatní proplaceny v požadované výši. 

 

5. výzva  projekt  fiche  území 
 Typ 
žadatele 

Celkové N 
v Kč Dotace v Kč 

Obec Lužany Oprava sochy 5 N obec 99 000 89 100 

Mirka Menclová 
Vybavení pro 
veterináře 6 B pod. 222 642 110 280 

Obec Tatobity Nové okna ve škole 4 T obec 622 232 332 941 

DĚDINA Ozvučení a mixpult 4 T neziz. 50 956 43 311 

Farnost 
Železnice 

Úprava oratoře a 
vybavenív kostele v 
Železnici 4 T cír 122 897 98 240 

TJ Sokol Lužany Stan a vybavení 4 N neziz. 129 910 110 423 
TJ Sokol 
Železnice Okna a dveře v šatnách 4 T neziz. 199 581 157 738 

Roman Klouza 
Nová technologie 
dojení 1 B pod. 800 000 384 000 

Okrašlovací 
spolek Stav 

Nákup stanu s 
vybavením 4 N neziz. 122 213 102 900 

Obec Tatobity 
Oprava pomníků a 
božích muk 5 T obec 135 520 95 200 

Městys 
Mlázovice Restaurace 2 soch 5 N obec 140 514 96 480 
TJ Sokol Nová 
Paka 

Okna a elektroinstalace 
v sokolovně 4 N neziz. 518 242 358 400 

Nová Ves n. P. Fara v novém 4 T obec 388 206 304 68 

LOVĚNA Libuň Střecha na myslivně 4 B neziz. 398 110 322 593 

Obec Libuň Onbova hřbitovní zdi 3 B obec 489 990 323 960 

celkem         
   

 

Do dnešního dne zrealizováno celkem 63 projektů, zbývá 6 projektů, z toho 2 hotové (ŽoP 

v lednu 2015), 4 projekty – musí být zrealizovány a zaplaceny do 30.6.2015 

 

Závěrečná zpráva o plnění SPL bude zpracována po realizaci všech projektů a bude dostupná 

na www stránkách 

 

2. Realizace SPL – administrace MAS 

během roku 2014 byly na SZIF dány 2 žádosti o proplacení nákladů na administraci MAS 

 (z financí ušetřených z předchozích let) 

Proplacení:  

11.4.2014 (201 253 Kč) – náklady za měsíce 09 -12 2013 
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1.8.2014 (581 757 Kč) – náklady za měsíce 01 – 04 2014 

7.11.2014 (139 537 Kč) – náklady za 05 – 08 2014 

 

zaměstnanci: Nekvasilová, Klacková, Brixová 

DPP: členové rady, aktéři podílející se na tvorbě SCLLD,  

Účetnictví – formou služby 

 

. 

3. Kontroly realizace projektů 

V roce 2014 proběhly následující fyzické kontroly MAS projektů: 

10 kontrol po realizaci před proplacením za účasti MAS společně se SZIF, 3 kontroly bez 

MAS jen SZIF 

1 kontrola  ex-post v době udržitelnosti (po proplacení): SZIF + MAS (AGROCHOV Stará 

Paka- rekonstrukce sil. žlabu) 

5 kontrol ex post v době udržitelnosti (dokladová kontrola + fyzická) 

1 kontrola v průběhu realizace (hotel Šikmá věž) 

 

4. Akce MAS  

 konzultace projektů a možností získat dotaci – průběžně 

 podání žádosti o dotaci do OP Technická pomoc (MMR) 

 příprava MAS na standardizaci – schválení území na další plánovací období, příprava 

potřebných dokumentů 

 seznamování s aktuálními dokumenty související s novým plán obdobím 

 zřízení pracovních skupin pro tvorbu strategie a jejich aktivní zapojení do její tvorby 

 veřejné projednávání strategie 

 příprava nových stanov a dalších dokumentů MAS související se změnou sdružení na 

zapsaný spolek 

 nové www stránky MAS (stejná adresa: www.masbcr.cz) 

 

5. Prezentační akce MAS:  

 

Země živitelka v Českých Budějovicích (společný stánek MAS Libereckého kraje)  

Tváře Libereckého kraje – exkurze po úspěšných projektech společně s MAS Libereckého 

kraje (návštěva obce Bozkov)  

 

 

6. Projekt spolupráce 

„Geopark – šance pro region“ společně s MAS Český ráj a střední Pojizeří, MAS Přijďte 

pobejt a švédskou Leader Dal Alvarna, realizace 2013 -2014  

navazuje na předchozí, naše MAS – koordinační 

výstupy v roce 2014: 
- 30.5.2014 akce  „Děti vítají jaro“ společně s Mikroregionem Tábor – pro děti z MŠ, akce  se 

uskutečnila v Lomnici nad Popelkou  (účast cca 200 dětí) 

- realizace venkovních geoexpozic (Libuň, Nová Paka, Tatobity) 

- tisk regionální učebnice (Vlastivěda Sobotecka a okolí) 

- tisk karet místních producentů vytipované ve spolupráci se zástupci členských obcí MAS 

Chybí společný leták o geoexpozicích – předpokládá se kompletace dokladů a vyúčtování během 1. 

čtvrtletí 2015 
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7. Dotace Libereckého Královéhradeckého kraje 

Dotace KHK – požita na financování MAS a spolufinancování projektu spolupráce 

Dotace LbK – bude vyúčtována až v roce 2015 

 

8. Schůzky a jednání orgánů MAS 

rada MAS:  6 x   

valná hromada MAS: 1x (10.4.2014) 

kontrolní komise: 1x 

 

 

9. Setkání MAS, účast na školení, vzdělávacích akcí 

Jednání  MAS LbK –2 x  

Jednání MAS KHK-   5x      ( 

Prezentace jednotlivých MAS s představiteli Libereckého kraje (4.11.)  

VH NS MAS 1 x (Týnec n. Sázavou) 

Seminář veřejné zakázky  

Školení MZe ke standardizaci MAS   

Školení společné metodiky tvorby CSLLD  

Školení členské základny NS MAS ČR:“Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních 

politik“  

Seminář veřejné zakázky  

Seminář Evropské fondy 2014 -2020 „Jednoduše pro lidi“  

 

 

Zapsala: ing. Klacková 


