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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: září – prosinec 2011 

Název MAS:  MAS 21, o. p. s  

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Jana Klusáková, manažer  SPL 

kontakt: tel.: 608 124 003 

             e-mail: klusakova.j@seznam.cz 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 

aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, 

schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF 

 14. 12. 2011 vyhlášena 4. výzva pro příjem žádostí v rámci SPL 

 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 

semináře apod.) a jejich přínos 

 14. 9. 2011 – Setkání regionalistů v Karlových Varech – příprava 

budoucího programového období EU 2014 – 2020 v Karlovarském kraji. 

  18. 10. 2011 - Nové cesty ekologické výchovy v  Sasku a 

Čechách - Na téma: Zahrady a hřiště v  přírodním stylu  – 

prezentace zahradních projektantů o možnostech ekologického 

pojetí  dětských zahrad a hřišť.  

  30. 10. 2011- Setkání mikroregionů Karlovarského kraje –  

analýza priorit mikroregionů a rozvojových center Karlovarského 

kraje, novinky v přípravě příštího programovacího období EU 

2014 –  2020  

 14. – 16. 11. 2011 - Konference Venkov 2011 

 24. 11. 2011 – Jednání Krajské sítě NS MAS ve Valči 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 12. 12. 2011 - Seminář pro žadatele z území MAS v rámci 4. Výzvy SL 

 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 17. 10. 2011 – jednání Programového výboru – schválen návrh na 

znění nových Fichí č. 5 a č. 6, schváleno aktualizované znění SPL, 

jednání o příprave ISÚ 

 5. 12. 2011 – jednání Programového výboru – plán zpracování ISÚ, 

schválení změn ve Fichích č. 1, č. 4,č. 5 a č. 6, schválení materiálu pro 

jednání výběrové komise v rámci 4. Výzvy SPL 

 15. 12. 2011 – jednání Programového výboru – schválena 

aktualizace SPL, projednávána ISÚ 

  

- další (účast na výstavách apod.) 

 27. 10. 2011 – Motlitba za domov 2011 

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 
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- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 

 žádné 

- problémy při realizaci IV.1.1 

 žádné 

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

 žádné 

- další 

 žádné 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

 žádné 

 

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu 

důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): 

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): 

 Změny v SPL v souvislosti se Střednědobým hodnocením SPL 

(finanční plán, monitorovací indikátory, přidání dvou nových Fichí) 

 Změny v SPL v souvislosti se změnou statutární ho orgánu – 

ředitele a se změnou v personálním obsazení programového výboru 

ve Fichích:  

 Změny ve Fichích v souvislosti s novou Metodikou pro tvorbu Fichí – 

soulad 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:     0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  3 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:  4 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace       5 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)  10 

Počet účastí na kontrolách SZIF:      1 

Další: --------------------------------------------------- 
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6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

RNDr. Jiří Bytel Pracovní smlouva 18 hod./týden Manažer SPL  

Ing. Jana 

Klusáková 

Pracovní smlouva 40 hod./týden Manažer SPL  

Mgr. Olga 

Valentová 

DPP 40 hodin Spolupráce na 

Střednědobém 

hodnocení SPL 

Období září – 

říjen 2011 

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 

ISÚ):  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 

Propagace turistických cílů,naučných stezek a muzeí na Mariánskolázeňsku, 

Kynžvartsku a Dolnožandovsku – projekt jehož cílem je podpořit prodloužení 

délky pobytu turistů v Karlovarském kraji. Prezentovat unikátní turistické cíle 

typické pro území Karlovarského kraje a nabídnout turistické cíle pro pobyty 

v období s nepříznivým počasím. Realizace ukončena v prosinci 2011. 

 

Cesty zámeckých pánů – projekt v rámci opatření IV. 2. 1. PRV, v současnosti 

probíhá realizace. Ukončení realizace v roce 2012. 

 

Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí – 

projekt v rámci operačního programu ROP NUTS II Severozápad, v současnosti 

probíhá realizace. Ukončení realizace v roce 2013. 

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 Příjem žádostí na MAS v rámci 4. Výzvy SPL – 31. 1. – 1. 2. 2012 

 Administrativní kontrola žádostí o dotaci v rámci 4. Výzvy SPL – únor 212 

 Veřejné slyšení v rámci 4. Výzvy SPL – 29. 2. 2012 

 Registrace žádostí podaných v rámci 4. Výzvy SPL – březen 2012 

 Realizace projektu „Cesty zámeckých pánů“ 

 Realizace projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných 

prostranství obcí“ 

 Příprava žádosti o příspěvek Karlovarského kraje v oblasti rozvoje cestovního 

ruchu 

 

 

 

Datum: 13. 1. 2012         Podpis: 


