Plán činnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s. pro rok 2020


Pokračovat v realizaci Strategie CCLD 2014 -2021: vyhlašování výzev, administrace výzev,
konzultace projektových záměrů, pořádání seminářů pro uchazeče a žadatele, příjem a
kontrola projektových žádostí, hodnocení a výběr žádostí k realizaci.



Zajištění aktuálních informací a aktuálních Pravidel pro příslušná opatření /fiche na www
stránkách MAS.



Příprava MAS na nové plánovací období – podat žádost o standardizaci MAS (do konce září
2020) a s tím spojené případné změny – změny Stanov, partnerů MAS, orgánů MAS.



Příprava nové Strategie CLLD a její projednávání v území.



Jednání Valné hromady MAS .



Zajištění externího auditu účetní závěrky spolku za rok 2019, předání na ŘO.



Podat Zprávy o plnění Strategie (k 30.6. 2020 a k 30.12.2020) v systému IS KP na ŘO.



Podat průběžné žádosti o platbu v rámci projektu „Provoz MAS II“, podat vyúčtování v rámci
ukončení II. Etapy za rok 2020, podání zprávy o realizaci.



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



Zajištění animační činnost pro školy a školská zařízení pro šablony I, II a III, účast na
seminářích k této problematice.



Pokračování v realizace projektu „MAP Semilsko II“ a aktivit s tím souvisejících, podání
žádostí o platbu a zpráv o realizaci dle finančního plánu projektu (30.4. 2020, 29.10.2020).



Účast na činnosti Krajského sdružení MAS Královéhradeckého a Libereckého kraje.



Účast na činnosti NS MAS.



Propagace SCLLD v regionu MAS, konzultace možných projektových záměrů



Podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje (splněno), jejich
vyúčtování



Účast na vzdělávacích akcích pro MAS.



Vyhlášení podpor pro společenské akce v území MAS, administrace přihlášek, výběr a
podpora.



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 působnosti MAS.



Zapojit se aktivně do kampaně „Regiony sobě“ – animace v území MAS.
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