
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: květen – srpen 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 

 žádné 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 14.-15.6.2012 - Celostátní setkání škol obnovy venkova, Vlašim – 

sdílení zkušeností s různými přístupy v zapojování veřejnosti, realizací 

projektů a tvorby strategií v rámci dotačních programů EU 

 26. 6. 2012 – Jednání Krajské sítě NS MAS ČR o.s. v Lázních 

Kynžvartu– mimo jiné diskuse na téma Hodnocení MAS 2012 

 27.6.2012 – Jednání - Strategie KV kraje, Karlovarský kraj – 

připomínkování návrhu strategie 

 informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 žádné 

 zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 17. 5. 2012 – jednání Správní rady, mimo jiné podána informace o 

dosavadním průběhu 4. Výzvy SPL 

 další (účast na výstavách apod.) 

 10. 7. 2012 – Výměna zkušeností s MAS Moravský kras ve Sloupu u 

Blanska  

 31.7.2012 – Hodnocení MAS 2012 na MZe 

 30. 8. – 4. 9. 2012 – země živitelka 

 

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 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

 žádné 
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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 SPL v souvislosti s rozšířením území o obec Zádub – Závišín 

(Hlášení o změnách č. 17) 

ve Fichích:  

 žádné 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:                               0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:      2 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:               0 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace                                                        6 

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

Počet účastí na kontrolách SZIF:                                      0                               

Další:------------------------------------------------------------- 



 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, příjmení Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. 

J.Klusáková 

Pracovní smlouva 40 hod/týden Manažer SPL  

J.Bělohoubková Pracovní smlouva 38 hod/týden Manařer SPL červen - srpen 

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

ISÚ):  

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

 

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

realizace v červen 2012. Odevzdání ŽOP červenec 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. 

 

Příprava strategie n  rok 2014 – 2020 – v průběhu měsíce června a července 

proběhly návštěvy ve všech obcích území s cílem získat podklady pro analýzu 

území. 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 Realizace projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných 

prostranství obcí“ 

 Realizace projektu „Kraj živých vod II“ v případě jeho schválení 

 Práce na strategii 2014 – 2020 

 Příprava projektů spolupráce, které budou pravděpodobně podány v rámci 17. 

kola PRV 

 

Datum: 13. 9. 2012         Podpis: 


