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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: leden – duben 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 

 26. 4. 2011 vyhlášena 3. Výzva pro příjem žádostí v rámci 

Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL) 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 14. 2. 2011 – seminář „Společná školení pracovníků SZIF, 

zástupců MAS a pracovníků KAZV v Ústí nad Labem 

 10. – 11. 3. 2011 – Seminář pro členy Místních akčních skupin 

v Dřemčicích – pořadatel SERVISO o.p.s. 

 5. 4. 2011 – pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov 

na statku Bernard v Královském Poříčí, pořadatel Ministerstvo 

zemědělství a KAZV Karlovarský kraj 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 12. 4. 2011 – Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 3. 

Výzvě SPL v obci Křižovatka 

 23. 4. 2011 – inzerát v Chebském deníku v souvislosti 

s vyhlášením 3. Výzvy v rámci SPL 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 17. 3. 2011 – jednání Programového výboru MAS 21, o.p.s.: 

 na základě podaných informací o monitoringu naplňování 

finančního plánu SPL byl schválen návrh na vyhlášení 3. 

Výzvy pouze pro Fiche č. 2 a č. 3  

 bylo schváleno předložené znění aktualizovaných Fichí č. 

2 a č. 3. 

 Byl schválen návrh na vyhlášení 3. Výzvy v termínu ihned 

po schválení Žádosti o schválení výzvy na Centrálním 

pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu CP 

SZIF  

- další (účast na výstavách apod.)--------------------------- 

 

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 
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- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů - žádné 

- další - žádné 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: --------- 

 

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 v SPL byla provedena v souvislosti se změnou organizačního schématu 

MAS 21, o.p.s., který byl dán do souladu se současným zněním zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění jeho poslední 

novelizace provedené zákonem č. 231/2010 Sb.: 

 Statutárním zástupcem – ředitelem MAS 21, o. p. s., byl jmenován RNDr. 

Jiří Bytel, který do svého jmenování ředitelem zastával fci. předsedy 

správní rady MAS 21, o. p. s. (statutární zástupce) 

 Na uvolněné místo člena správní rady MAS 21, o. p. s. byla jmenována 

Ing. Eliška Stránská, která byla současně zvolena předsedkyní správní 

rady MAS 21, o. p. s.  

 Na pozici manažera SPL nastoupil RNDr. Jiří Bytel. Dosavadní manažer 

SPL Ing. Josef Švajgl ukončil pracovní poměr v MAS 21, o. p. s. 

Všechny podkladové materiály ( Hlášení o změně, aktualizovaný SPL, zápis 

z jednání zakladatelů o jmenování nového člena správní rady, zápis z jednání 

správní rady o jmenování statutárního zástupce - ředitele, seznam členů 

rozhodovacího orgánu,pracovní smlouva manažera SPL i jeho profesní 

životopis), související s těmito změnami, byly odeslány na RO SZIF v Ústí 

nad Labem.   

ve Fichích:  

Byla provedena aktualizace těchto Fichí: 

Fiche č. 2 – Pestrý venkov 

Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch 

Kromě toho, že obě Fiche byly dány do souladu s Metodikou pro tvorbu Fichí a 

specifickými podmínkami opatření IV. 1. 2., bylo cílem aktualizace upřesnit 

některá kritéria tak, aby vyhovovala cílům Fiche a SPL.  

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: --------------- 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:-------------------- 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:--------------------------- 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace - 8   

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

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

 

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 Od 18. 3. 2011 

Ing. Jana 

Klusáková 

Pracovní smlouva 40 hod./týden Manažer SPL  

Ing. Josef 

Švajgl 

Pracovní smlouva 38 hod./týden Manažer SPL Do 31. 3. 2011 

Mgr. Olga 

Valentová 

DPP 10 hod. Aktualizace 

Fichí č. 2 a č. 

3, příprava 

hlášení o 

změně 

DPP na období 

únor – březen 

2011 

Mgr.Olga 

Valentová 

DPP 40 hod./duben 

- květen 

-Konzultace se 

žadateli 

-Činnosti 

související 

s realizací 3. 

Výzvy SPL 

-Aktualizace 

SPL- 

spolupráce 

-Aktualizace 

Fichí – 

spolupráce 

-Tvorba nové 

Fiche - 

spolupráce 

DPP na období 

duben – květen 

2011 

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

ISÚ):  

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

Kraj živých vod – projekt v rámci opatření IV. 2. 1. PRV, v současnosti probíhá 

realizace. Ukončení realizace v květnu 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: 

 Realizace 3. Výzvy SPL (13. Kolo příjmu žádostí PRV) – příjem žádostí o dotace, 

veřejné slyšení žadatelů, výběr projektů, registrace žádostí na RO SZIF 

 Příprava žádosti o dotaci projektu v rámci opatření IV. 2. 1. – Realizace projektů 

spolupráce a jeho registrace na CP SZIF. 

 Realizace projektu „Cesty zámeckých pánů“ 
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 Realizace projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných 

prostranství obcí“ 

 Aktualizace Fiche č. 1. – Atraktivní a dostupná obec a Fiche č. 4 – Ochrana a 

rozvoj kulturního dědictví venkova 

 Příprava nové Fiche 

 Aktualizace SPL v souvislosti s aktualizací finančního plánu SPL a s přípravou nové 

Fiche   

 

Datum: 13. 5. 2011         Podpis: 


