
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: květen – srpen 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 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 26.5.2014 – informační schůzka s úspěšnými žadateli 6. Výzvy 

SPL, podány informace o následných aktivitách, které vyplývají pro 

žadatele 

 9. – 10. 6. 2014 v Jizerce, obec Kořenov – školení společné 

metodiky tvorby SCLLD včetně její implementace. Na semináři byly 

podány informace o postupech při zpracování strategií pro období 

2014+, včetně informací o přípravách na standardizaci MAS 

 20. 6.2014 - jednání Krajského sdružení NS MAS Karlovarského 

kraje v Jenišově. Podány informace o proběhlých jednáních Výboru NS 

MAS. Účastnili se také zástupci CHKO Slavkovský les a Agentury pro 

soc. začleňování. MAS konzultovaly a informovali o přípravách svých 

strategií pro 2014+. 

 29.7.2014 – Seminář k Metodice pro standardizaci MAS 

v programovém období 2014+ v Praze. Podány informace o 

požadavcích vyplývajících z metodiky pro standardizaci MAS. Následně 

zodpovězeny dotazy při některých nejasnostech. 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 29.5.2014 – Společná konference pracovních skupin v Dolním 

Žandově. V rámci jednání proběhly diskuse a připomínkování 

předloženého návrhu analytické části připravované ISÚ 2014+ 

 14. 8. 2014 – jednání zakladatelů MAS 21, o. p. s. v Lázních 

Kynžvartu. Aktualizace Zakládací smlouvy a jmenování nových 

členů správní a dozorčí rady . 

- další (účast na výstavách apod.) 

 10.5.2014 – Výstava Má vlast cestami proměn na Vyšehradě – 

propagace MAS 21, včetně prezentace úspěšných projektů 

 

 

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 

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.): 

 žádné 

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: 8 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 8 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 8 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 20 

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 

Jana Klusáková Pracovní smlouva 40 

hodin/týdně 

SPL  

Ing. Olga 

Blašková 

Pracovní smlouva 40 

hodin/týdně 

SPL, projekty 

spolupráce 

V současnosti 

čerpání 

rodičovské 

dovolené 

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

ISÚ):  

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

 

Realizace projektu v rámci OPTP „Podpora vzniku strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, o. p. s.“ – 1. 1. 2014 – 31. 8. 2014 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 Standardizace MAS 

 Práce na strategii 2014 - 2020 

 

 

Datum:         Podpis: 


