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Jednání Valné hromady MAS - volba výběrové komise MAS, volba nového člena rady MAS
Doplnění žádosti o podporu Strategie SCLLD MAS na základě připomínek věcného
hodnocení hodnotitelů a komise v 1 - 3 vlně, konzultace připomínek s jednotlivými ŘO
Příprava a schválení interních dokumentů potřebných k realizaci SCLLD, jejich zaslání na
příslušné ŘO, zapracování případných připomínek
Příprava preferenčních kritérii pro jednotlivé fiche/opatření, jejich schválení ze strany ŘO
Zajistit společnou schůzku KÚ (sociální odbor), MAS a poskytovatelů sociálních služeb na
doporučení MPSV pro vyjasnění možnosti čerpání vyrovnávací platby (opatření č. 5
Podpora sociálních služeb z OPZ)
Podat průběžné žádosti o platbu v rámci projektu „Provoz MAS“, podat vyúčtování v rámci
ukončení etapy, podání zprávy o realizaci
Realizace projektu „MAP Semilsko“ a aktivit s tím souvisejících, podání žádostí o platbu a
zpráv o realizaci dle finančního plánu projektu (28.2. 2017, 30.5.2017, 28.8.2017.
29.11.2017)
Zajištění animační činnost pro školy a školní zařízení pro šablony I a II, 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
Doplnění personálního obsazení kanceláře MAS pro administraci žádostí SCLLD, zajištění
vzdělávání pracovníků a proškolení pro práci v administrativním systému CSFS
Propagace SCLLD v regionu MAS, konzultace možných projektových záměrů a podmínek
Podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje, vyúčtování
krajských dotací
Účast na seminářích pro jednotlivé OP a administraci SCLLD
Příprava výzev, jejich odsouhlasení a vyhlášení pro příjem žádostí na MAS a s tím
související konzultace a následná administrace, pořádání seminářů pro žadatele (po vydání
akceptačního dopisu k SCLLD)
Zajištění aktuálních informací a aktuálních Pravidel pro příslušná opatření /fiche na www
stránkách MAS
Poskytnutí součinnosti žadatelům při případných kontrolách ex post jiných orgánů
(projektů žadatelů v rámci SPL)
Podání případných dalších projektů na MAP jako realizátor /partner (MAP II – příprava
realizace a vyhodnocení místních akčních plánů, a na Implementaci MAP kde budou
podpořeny konkrétní aktivity, které byly naplánovány ve spolupráci ve funkčních
partnerstvích v území
Uspořádání semináře Zadávání zakázek malého rozsahu (termín duben 2017)
Uspořádání exkurze pro členy MAS
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
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