
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: květen – srpen 2013 

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@mas21.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 

 28. 5. 2013 – jednání výběrové komise MAS 21, o. p. s . kdy na 

výzvu SZIF bylo provedeno opravné bodování u některých projektů 

podaných v 5. Výzvě SPL (18. kolo příjmu PRV) 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 21. 5. 2013 – jednání Valné hromady KS NS MAS KV kraje 

v Klášteře Teplá – předány informace z jednání výboru NS MAS ČR, 

z jednání pracovních skupin a jednotlivé MAS informovaly o své činnosti 

 31.7 .2013 – Informační schůzka pro úspěšné žadatele z 5. výzvy 

SPL, žadatelům zde byly podány informace týkající se podpisu Dohody, 

podmínek výběrových řízení, změny projektu, vyúčtování projektu atd. 

(vše, co se týká realizace a následné udržitelnosti projektů) 

 12. 8. 2013 – jednání valné hromady KS NS MAS KV kraje – 

odstoupení současného předsedy KS a následná volba nového předsedy. 

Informace z jednotlivých MAS. 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 Zpravodaj MASák – 25. 8. 2013 vydáno letošní první číslo 

 Kynžvartské kyselky - 1.6.2013 – akce v rámci projektu spolupráce 

Kraj živých vod II. Součástí programu bylo znovuotevření Richardova 

pramene v obnoveném altánu, představení projektu Kraj živých vod II, 

Exkurze po pramenech v okolí Lázní Kynžvartu, vyhodnocení dětské 

výtvarné soutěže – Voda očima dětí. 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 16. 5. 2013 – jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., kde byly 

podány mimo jiné informace o průběhu 5. výzvy SPL. 

- další (účast na výstavách apod.) 

 11. 5. 2013 – účast na výstavě Má vlast. Propagace MAS 21, o. p. s. 

 

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2. 

 Odstoupení jednoho žadatele (5. výzva SPL – 18. kolo PRV) 

v průběhu administrace žádosti na SZIF 



 Neschválení jedné žádosti o dotaci na SZIF (5. Výzva SPL – 18. 

kolo PRV) 

- 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.): 

 Členská základna byla rozšířena o jednoho člena – Jezdecký klub 

Krásná, IČ: 26640741. Seznam členů není součástí SPL, byl předložen 

v rámci Hlášení o změnách. 

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:  4 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace   6 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 50 

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 

Ing. Jana 

Klusáková 

Pracovní smlouva 40 

hodin/týdně 

SPL  

Ing. Olga 

Blašková 

Pracovní smlouva 40 

hodin/týdně 

SPL, projekty 

spolupráce 

V současnosti 

čerpání 

rodičovské 

dovolené 

Ing. Olga 

Blašková 

DPP 50hodin Úklid kanceláře 

MAS 21, o. p. 

s. 

DPP na období 

18.7.- 

31.8.2013 

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

ISÚ):  

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

 

Příprava strategie na  rok 2014 – 2020  

 

Kraj živých vod II – projekt spolupráce, opatření IV. 2. 1. V současnosti probíhá 

realizace.  

 

Pojďme si hrát – projekt spolupráce, opatření IV: 2. 1. Žádost podána v rámci 

19. kola příjmu PRV. Probíhá hodnocení žádosti na SZIF. 

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 Práce na strategii 2014 – 2020 

 Realizace projektu Kraj živých vod II 

 

 

 

Datum: 11. 9. 2013         Podpis: 


