
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: září – prosinec 2012 

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 

 27. 12. 2012 – vyhlášení 5. výzvy SPL vrámci 18. kola příjmu 

PRV 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 Seminář Venkov po roce 2013, 3. 9. 2012 – součástí výstavy Země 

živitelka, seznámení se z legislativníminávrhy EK pro období 2014 – 

2020, možnosti uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje, atd.) 

 Konference venkov 2012 Nové Hrady u Českých Budějovic, 1. – 

3. 10. 2012 (navázání kontaktů, seznámení se s projekty, které byly 

prezentovány a účast na místech realizace, účast na workshopech) 

 Jednání pracovní skupiny Vize a rozšíření, 1. – 2. 11. 2012 Ústí 

nad Orlicí (diskuze o návrzích nového PRV) 

 Setkání mikroregionů KV kraje 12. 11. 2012 (informace o dalším 

programovacím období) 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 Seminář pro žadatele z území MAS v rámci 5. Výzvy – 10. 12. 

2012 Lázně Kynžvart 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 17. 10. 2012 – jednání správní rady, mimo jiné podány informace o 

SPL 

 29. 10. 2012 jednání programového výboru – aktualizace Fichí 

- další (účast na výstavách apod.) 

 Země živitelka – 30. 8. – 4. 9. 2012 v Ćeských Budějovicích 

 

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

- 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 
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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.):- změna ve členské základně, 

která byla nahlášena ve změnovém hlášení, změna SPL v této souvislosti nebyla 

nahlášena - seznam členů není součástí SPL, je zde pouze uveden odkaz na přílohu SPL. 

ve Fichích: - byla provedena aktualizace všech Fichí v souvislosti s novými pravidly a se 

změnou některých preferenčních kritérií 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 13 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 15 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace   6 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)  20 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 

Další:0 



 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Jana Klusáková Pracovní smlouva 40 

hodin/týden 

SPL  

Ing. Olga 

Valentová 

Pracovní smlouva 40 

hodin/týden 

Projekty 

spolupráce, 

SPL 

 

Jitka 

Bělohoubková 

Pracovní smlouva 38hodin/týden Projekty 

spolupráce, 

SPL 

Listopad 2012 

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

ISÚ):  

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

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 ledu 2013. 

 

Příprava strategie na  rok 2014 – 2020  

 

To, co frčí v pohraničí – projekt spolupráce, který byl podán v rámci 17. kola 

příjmu žádostí PRV 

 

Vzdělaný venkovan – projekt spolupráce, který byl podaný v rámci 17. kola 

příjmu žádostí PRV 

 

Kraj živých vod II – realizace schváleného projektu spolupráce 

 

Den železnice – MAS byla partnerem akce Den železnice, který se uskutečnil dne 

28. 9. 2012 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 Ukončení projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných 

prostranství obcí“ 

 Realizace projektu „Kraj živých vod II“  

 Práce na strategii 2014 – 2020 

 Realizace projektů spolupráce „To co frčí v pohraničí „ a „Vzdělaný venkovan“ 

v případě, že budou tyto projekty schváleny. 

 

 

 

Datum: 10.1.2013         Podpis: 


