Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden - duben 2013
Název MAS: Místní akční skupina Český les, o. s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):
Sylva Heidlerová, manažerka
Daniela Voldánová, finanční manažerka
kontakt:

heidlerova@masceskyles.cz, mobil 602 168 171
voldanova@masceskyles.cz, mobil 724 863 051

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):


Konzultace a semináře pro žadatele v 7. a 8. výzvě



Aktualizace SPL a příprava 8. Výzvy



Monitoring projektů a poradenství pro žadatele



Kontrola žádostí o proplacení



Dotazníkové šetření ke zmapování území MAS Český les a vytváření zásobníku
projektů



Jednání o spolupráci s fakultou životního prostředí ČZU při rozvoji území MAS
Český les, o. s



Zapojení do tématické pracovní skupiny Leader, činnosti Spolku pro obnovu
venkova a Školy pro obnovu venkova



Aktualizace webových stránek



evaluace za rok 2012



Naše aktivity popisujeme ve zprávách, týdně aktualizujeme na webu,
zveřejňujeme v Českém rozhlase Plzeň, v regionálním tisku
vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba,
schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

 25. únor – výběrová komise a programový výbor - Domažlice
 26. únor – valná hromada – Domažlice
 13. březen- Registrace projektů 7. výzvy na RO SZIF
 19. dubna - vyhlášení 8. výzvy

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos - uvádíme pouze vybrané aktivity:


Škola obnovy venkova v Úborsku – MAS spolupracuje na vybírání vhodných
témat a zve své členy



17. ledna – 20. ledna – regionální veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně







22. ledna – 15. setkání MAS – Chotěšov – MAS Radbuza
20. února – Komunitně vedený místní rozvoj v praxi – Praha
expo Venkov v Plzni
25. dubna – Dotační možnosti v agrárním sektoru, zkušenosti z kontrol - Mrákov
29. – 30. dubna – Dobra praxe v cestovním ruchu - Svržno

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

 Pravidelné týdenní vysílání ve zpravodajství Českého rozhlasu Plzeň
 Účast a spolupráce na veletrhu regionálního cestovního ruch v Brně
 Mezinárodní regionální setkání starostů, spolků a zemědělců v Klenčí pod
Čerchovem
 seminář Dobrá praxe v cestovním ruchu v Hostouni
 Účast na schůzích Spolku pro obnovu venkova Praha
 Velikonoční machrovinky v Boru a v Puclicích
zasedání pracovních skupin a jejich závěry
 Komise pro problematiku zemědělství - realizace projektu „Hipostezky na
Tachovsku“, díky kterému je projekčně připravena páteřní hipostezka napříč
územím Tachovska. Spolupráce na projektu Na koni po západě Čech, dále aktivní
spolupráce

při

vytváření

databáze

farmářů

a

sběr

dotazníků,

spolupráce

s Celostátní sítí pro venkov. Z jednání pořízeny zápisy.
 Komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let – spolupracuje na
propagaci projektu Řemeslo má zlaté dno, Chuť a vůně domova, vytváří databáze,
příprava regionálního dne a venkovských trhů MAS, organizace Velikonočních
machrovinek v Boru, sešla se v tomto období 1 x. Z jednání pořízeny zápisy.
 Pokračovala jednání, která směřují k přípravě společných vzdělávacích aktivit a
přenosu dobré praxe v rámci celoživotního vzdělávání dospělých. Vzájemná
propagace území. V této souvislosti se prohlubuje spolupráce s bavorským
městem Parsberg, Cham a Waldthurn. Spolupráce se školami: Střední škola Bor.
SOŠ Horšovský Týn, VŠ hotelová Praha, České zemědělská univerzita Praha.
 další (účast na výstavách apod.) - uvádíme pouze vybrané aktivity:

 účast na setkání partnerů Celostátní sítě
 školy obnovy venkova
 venkovské expo Plzeň

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
 problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 – projekt, jehož žadatel,
podnikatel, se během doby mezi registrací žádosti a vyzváním k podpisu
dohody dostal do druhotné platební neschopnosti, nedodal potvrzení o
bezdlužnosti a nemohl tedy podepsat Dohodu. Tato informace se k MAS dostala
prakticky až po ukončení výzvy a nevyužitá částka už nemůže být celá
vyčerpána.
 problémy při realizaci IV.1.1 – stále se nám nedaří získávat žadatele o dotaci
z podnikatelské sféry
 problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů xxx
 další xxx

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

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 - odstoupila Marta Vojtíková, přibyl nový člen LACEMBOK o. s.,
výběrová komise – zde ukončila činnost Jana Podskalská
změna sídla sdružení – nové sídlo: Žďárská 187, 347 01 Halže
ve Fichích: xxx

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 25
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace – monitoring u žadatele: 10
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
 počet telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je
nespočetný.

Statisticky

ale

lze

říci,

že

tato

etapa

byla

ve

srovnání

s předcházejícími obdobími na komunikaci se žadateli, příjemci i případnými

četnější než předtím, především z důvodu přípravy vyhlášení výzvy, informace
jsme tedy podávali nepřetržitě i v souvislosti s aktivitami popsanými v předešlých
bodech. Ve dvou kontaktních místech, v kancelářích, dodržujeme pevnou pracovní
dobu, denně jsme k zastižení po celých osm hodin. Část pracovního týmu pak
pracuje převážně v terénu.
Počet účastí na kontrolách SZIF: 100%
Další: xxx

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno, příjmení
Kalíšková Jitka

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
DPP

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
20 hodin /měsíc

Heidlerová Sylva
Voldánová Daniela

Pracovní smlouva
Pracovní smlouva

32 hodin /týden
40 hodin /týden

Náplň práce

Poznámka

Administrativní
pracovnice
Manažerka
Finanční
manažerka

Od 1. 4. 2013
24 hodin/týden

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
PRV OSA IV Leader 4. 2. 1 Realizace projektů spolupráce


Na koni po západě Čech



Chuť a vůně domova



Původ a značka: Náš region

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
 realizace projektů spolupráce, aktualizace SPL

Datum: 3. května 2013

Podpis:

