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Plán práce pro rok 2013 MAS Brána do Českého ráje, o.s. 

 

 Administrace projektů: vyhlášení výzvy č. 7 a 8, příjem žádostí, kontrola, 

bodování, výběr projektů k financování a předání na SZIF (leden, květen – příjem 

na MAS, na SZIF předat v rámci 18 a 19. kola příjmu) 

 Semináře pro žadatele před každým příjmem (prosinec, květen) 

 Realizace projektů  - metodická pomoc: výběrová řízení, změny v projektu, 

kontrola dokladů k vyúčtování – předání ŽoP na SZIF (průběžně) 

 Kontrola projektů (v průběhu realizace, po ukončení, v rámci udržitelnosti)  

 Administrace režijních nákladů MAS (3 x ročně předání vyúčtování na RO SZIF, 1 

x ročně kontrola SZIF na MAS) 

 Zpracování auditu MAS za rok 2012 (povinnost dle nových Pravidel) 

 Konzultace projektových záměrů, pomoc s projekty PRV mimo osu IV. Leader 

nebo POV 

 Realizace projektu spolupráce „G E O P A R K – POZNÁNÍ, ROZVOJ, 

SJEDNOCENÍ“ (společně s Obecně prospěšnou společností pro Český ráj, MAS 

Přijďte pobejt a italskou GAL Valle del Crocchio), 

- dokončení realizace, kompletace dokladů, vyúčtování. Žádost o proplacení na SZIF  

 Podpis dohody a zahájení realizace projektu spolupráce „Geopark –šance pro 

region“ (2012: workshop s exkurzí  ve dnech 4. – 7.6. 2012 se švédskými lektory, 

workshop s exkurzí ve Švédsku - září, studie pro venkovní expozice, regionální 

učebnice) 

 Účast na činnosti MAS KHK a LbK 

 Účast na činnosti NS MAS 

 Prezentační akce MAS (Regiontour 2013 v Brně, Veletrh cestovního ruchu v Hradci 

Králové Infotour a cykloturistika, Krajské dožínky, Země živitelka, 

Miniveletrh cestovního ruchu v Lomnici nad Popelkou, Libuňské pozdravení, 

Velikonoční jarmark, Chovatelský den, workshop z tématikou Geoparku (švédští 

lektolektoři  a další akce v regionu) 

 Podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje (pokud 

bude vyhlášen DT pro MAS) 

 Činnost orgánů MAS (rada MAS, výběrová komise MAS, Programový výbor, 

monitorovací výbor, kontrolní komise MAS) 

 Dokončení  Integrované strategie území (dopracování implementační části, 

veřejné projednávání) 

 Spolupráce se členy a dalšími organizacemi z území MAS, které mají za cíl rozvoj 

regionu v působnosti MAS (průběžně) 

 Šíření „komunitně vedeného místního rozvoje“ metodou Leader pro nové 

plánovací období 2014 -2020 (průběžně) 

 Splnění standardů MAS pro nové plánovací období 

 Transformace MAS (změna právní formy o.s. na „o.p. s“ nebo „ústav“) 

 Valná hromada MAS BCR (duben, konec roku 2013) 

 

 

 


