
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: leden – duben 2014 

Název MAS: MAS 21, o. p. s. 

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

kontakt: tel.: 608124003 

            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 

 8. 1. 2014 – vyhlášení 6. Výzvy SPL v rámci 20. kola příjmu PRV 

 4. 3. 2014 – veřejná obhajoba a jednání výběrové komise v rámci 

6. Výzvy SPL – hodnocení projektů  

 4. 3. 2014 – jednání programového výboru v rámci 6.výzvy SPL – 

schválení seznamu vybraných/nevybraných žádostí 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 3. 3. 2014 – jednání Krajského sdružení NS MAS Karlovarského 

kraje – podány informace z jednání Výboru NS MAS ze dne 11. 2. 2014, 

zástupci MAS KV kraje podali informace o přípravách na stretegiích 

 12. 3. 2014 – seminář k SCLLD – Týnec nad Sázavou – výsledky 

vyjednávání a prezentace využití CLLD v plánovacím období 2014 - 2020 

 13. 3. 2014 – Valná hromada NS MAS v Týnci nad Sázavou 

 22. 4. 2014 – Seminář k problematice změny právní formy MAS – 

zámek Jílové (u Děčína) – mimo jiné řešena problematika právní 

subjektivity o.p.s. ve vztahu k podmínkám certifikace MAS pro 2014 + 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 7. 1. 2014 – Seminář pro žadatele k 6. Výzvě SPL – Lázně 

Kynžvart 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 21. 3. 2014 jednání správní a dozorčí rady 

- další (účast na výstavách apod.) 

 17. 3. 2014 -Pracovní setkání s hejtmanem KV kraje na téma 

činnost místních akčních skupin 

 

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 

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 6 členů/partnerů 

 Centrum pro volný čas, IČ: 22740180 

 Obec Tuřany, IČ: 00572811 

 FC Jiskra Hazlov, IČ: 26551993 

 Antonín Podvalský, IČ: 10338934 

 Tělocvičná jednota SOKOL Mariánské Lázně, IČ: 18234895 

 Rybářská společnost Libá, IČ: 70873909 

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: 25 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace        5     

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)     30 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 2 

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 
MVDr. Miloslava 

Hošková 

DPP 30 hodin/celkem Člen výběrové 

komise, 
hodnocení 
projektů v 6. 
Výzvě SPL 

Měsíc únor a 

březen  2014 

Mgr. Stanislav 
Kříž 

DPP 30 hodin/celkem Člen výběrové 
komise, 

hodnocení 

projektů v 6. 
Výzvě SPL 

Měsíc únor a 
březen 2014 

Michael Vlček DPP 30 hodin/celkem Člen výběrové 
komise, 

hodnocení 
projektů v 6. 
Výzvě SPL 

Měsíc únor a 
březen 2014 

Jan Strachota DPP 30 hodin/celkem Člen výběrové 
komise, 
hodnocení 

projektů v 6. 
Výzvě SPL 

Měsíc únor a 
březen 2014 

Ing. Göran 
Wohlrab 

DPP 30 hodin/celkem Člen výběrové 
komise, 
hodnocení 

projektů v 6. 
Výzvě SPL 

Měsíc únor a 
březen 2014 

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  

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 Standardizace MAS 

 Práce na strategii 2014 - 2020 

 

 

 

 

Datum:         Podpis: 


