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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: květen – srpen 2011 

Název MAS: MAS 21, o. p. s. 

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

kontakt: e – mail: klusakova.j@seznam.cz,  

  tel.:608 124 003 

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 

 23. 5. 2011 příjem Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené 3. Výzvy SPL 

(13. Kolo příjmu žádostí) 

 15. 6. 2011 veřejné slyšení žadatelů v rámci 3. Výzvy SPL 

 15. 6. 2011 jednání výběrové komise v souvislosti s výběrem projektů 

podaných v rámci 3. Výzvy SPL 

 15. 6. 2011 jednání programového výboru v souvislosti se schválením 

projektů doporučených k registraci na RO SZIF v rámci 3. Výzvy SPL 

 20. 6. 2011 registrace projektů na RO SZIF 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 16. 5. – 18. 5. 2011 účast na LeaderFEST 2011 ve Štramberku 

 24. 5. – 25. 5. 2011 Práce s mikroregiony, mikroregiony se 

představují 

 29. 6. 2011 Pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov 

v obci Křižovatka 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 žádné 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 15. 6. 2011 – jednání programového výboru: 

 Schváleny aktualizace Fichí č. 1 a č. 4 

 Návrh na přepracování navrhované nové Fiche č. 5 

 Návrh na vypracování Fiche č. 6 

 23. 6. 2011 – jednání monitorovacího výboru 

 Volba předsedy monitorovacího výboru 

 Seznámení se z informacemi o naplňování cílů SPL 

 19. 7. 2011 – jednání monitorovacího výboru 

 Schválení předběžného návrhu na harmonogram kontrol 

monitorovacího výboru na období 2011 - 2015  

- další (účast na výstavách apod.) 

 26. 8. 2011 – Země živitelka 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.): 

 žádné 

ve Fichích: 

 žádné 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:    5  

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  2 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:          3 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace:       9          

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 13 

Počet účastí na kontrolách SZIF: ------------------     

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 30 hodin - Spolupráce při 

kontrole 

opravených 

Žádostí o 

dotace 

- Příprava pro 

jednání 

výběrové 

komise 

- Spolupráce při 

org. zajištění 

veřejného 

slyšení a 

jednání progr. 

Výboru 

- Spolupráce při 

přepracování 

návrhu Fiche č. 

5 

- Spolupráce při 

tvorbě Fiche č. 

6 

- Spolupráce při 

aktualizaci SPL 

Období 

červen- 

srpen 2011 

Mgr. 

Stanislav Kříž 

DPP 20 hodin - Seznámení se 

z dokumentací 

projektů 

podaných 

v rámci 3. 

Výzvy SPL 

- Účast na 

veřejném 

slyšení projektů 

podaných 

vrámci 3. Výzvy 

SPL 

- Hodnocení 

projektů 

- Účast na 

jednání 

výběrové 

komise 

v souvislosti 

s hodnocením a 

výběrem 

projektů 

Členové 

výběrové 

komise MAS 

21, o.p.s., 

období 

červen 2011 

MVDr. 

Miloslava 

Hošková 

DPP 20 hodin 

Jan Strachota DPP 20 hodin 

Michael Vlček DPP 20 hodin 

Ing. Göran 

Wohlrab 

DPP 20 hodin 
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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. V současnosti probíhá realizace. Ukončení 

projektu – listopad 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 

probífá realizace. Ukončení realizace v roce 2013. 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 Kontrola Žádostí o proplacení výdajů projektů opatření IV. 1. 2. podaných v rámci 

2. Výzvy SPL – 10. kolo příjmu žádostí PRV 

 Finalizace aktualizace SPL a jeho schválení 

 Střednědobá evaluace SPL 

 Realizace projektu „Cesty zámeckých pánů“ 

 Realizace projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných 

prostranství obcí“ 

 Realizace projektu „Propagace turistických cílů,naučných stezek a muzeí na 

Mariánskolázeňsku, Kynžvartsku a Dolnožandovsku“ 

 

 

 

Datum: 10.9.2011         Podpis: 


