Plán činností kanceláře MAS v roce 2016
A) HLAVNÍ ČINNOST
 Strategie (SCLLD) – zpracování chybníků ke strategii, dotah ke schválení
 Administrace výzvy SCLLD
 zpracování výzev MAS z různých operačních programů (IROP, OPZ, PRV),
vytvoření Fichí, zpracování hodnoticích kritérií (preferenční kritéria,
monitorovací kritéria), vyhlášení, konzultace, školení pro žadatele, příjem
žádostí o podporu, posouzení souladu projektu se strategií CLLD, kontrola
přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů, výběr
projektů, kontrola během realizace a po realizaci, Žádosti o proplacení,
kontrola na místě)


příprava žadatelů na používání MS2014+ - HW, SW, datová schránka,
elektronický podpis



vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS (VýKo, MoVý, PrVý)



zpracování písemných postupů výběru a hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti a věcného hodnocení projektů



průběžná aktualizace a funkcionalita webových stránek MAS,



propagace strategie SCLLD (letáky, zpravodaje venkova atd.)



podání žádosti 4.2. , Žádost o podporu (o proplacení)

 Animace školských zařízení v OP VVV  metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a
příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání
veřejných zakázek, povinné publicitě, …

B) PROJEKTOVÁ ČINNOST
 Realizace projektu EVVO
 vzdělávání a výchova dětí a dospělých v ochraně životního prostředí (exkurse
na skládku, tvorba virtuální mapy se stanovišti sběrných míst, výtvarná
soutěž (logo))
 Organizování a zajišťování akce Ukliďme Pošembeří 2016
 udržení loňského množství zapojení partnerů a jednotlivců při úklidu
 Realizace projektu MAP
 vytvoření místního akčního plánu v oblasti vzdělávání (MŠ, ZŠ, mimoškolní a
neformální vzdělávání)



zpracování strategického rámce do roku 2023 a dohoda o investicích v území
ORP

 Udržitelnost projektů spolupráce (Učíme se filmem, Venkovská tržnice III.)
 realizace semináře v rámci projektu Učíme se filmem


obsahová a věcná údržba vitrín a webu v rámci projektu Venkovská tržnice
III.

 Zpracování žádostí projektů MAS z národních zdrojů, krajů či napřímo
 Středočeský fond cestovního ruchu – „Středočeská ovocná stezka – údržba a
rekonstrukce“, celkové náklady cca 86.000,-Kč, požadovaná dotace 77.000,Kč, spoluúčast 9.000,- Kč


Středočeský fond EVVO – „Odpovědně k přírodě aneb Učíme se filmem II.“,
celkové náklady cca 300.000,-Kč, požadovaná dotace 240.000,-Kč, spoluúčast
60.000,- Kč (spoluúčast se hradí z partnerství Města Český Brod)

C) SÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ, tzv. animace území
 Dotační informační servis pro území MAS
 Konzultace a pomoc při sepisování Žádostí o dotaci na přímo či z národních
zdrojů


Individuální projekty – OP, národní a krajské zdroje apod.

 Prezentace MAS – účast na akcích a veletrzích – Den Země na Klepci, Výstava
Regiony v Lysé nad Labem, Slavnosti Vyšehořovické tvrze, Jablkobraní a další.


Organizování vlastních akcí „Předjarní veselice“ popř. další

