Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: září – prosinec 2014
Název MAS: MAS Český les, z. s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):

Sylva Heidlerová, ředitelka
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):
-

vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba,
schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF – xxx
evaluace

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
o Ředitelka a člen MAS se zúčastnili Národní konference Venkov 2014
v Konstantinových Lázních
o Ředitelka se zúčastnila Semináře k Pravidlům pro opatření IV.2.1. Realizace
projektů spolupráce
o Zaměstnanci a členové MAS se zúčastnili semináře ŠOV Trendy cestovního
ruchu a jeho využití v Českém lese – přínos pro rozvoj komunitní práce,
animaci území
o Zaměstnanci a členové MAS se zúčastnili semináře Facilitace jako nástroj
k oživení území – přínos pro zlepšení komunikace na základě uplatňování
metody Leader
o Ředitelka a člen MAS se zúčastnili semináře Zaměstnanecká družstva jeko
sociálně inovativní nástroj na trhu práce – přínosem je pomoc při animaci
území

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
o MAS pořádala dvoudenní mezinárodní konferenci Žijeme na hranici –
zhodnocení konference dovntř MAS bylo publikováno ve zpravodaji
Kdyňsko, měsíčníku Rozhled a v Českém rozhlase Plzeň
o MAS ve spolupráci se Svazkem obcí Domažlicko zorganizovala jednodenní
exkurzi za příklady dobré praxe metody Leader pro partnery z DSO
Mariánskolázeňska
o MAS se zúčastnila konference v Eslarnu o možné spolupráci s nově
založeným subjektem, akčním spolkem, na německé straně – představení
činnosti MAS
o MAS organizovala dvoudenní exkurzi za účelem propagace svého území a
vlastní činnosti pro 50 zástupců spolkového života z bavorského Parsberku
a okolí

o

o
o
-

MAS Český les uspořádala 6. Regionální večer ve Starém Sedle –
propagace MAS, fotodokumentace, články v tisku a v Českém rozhlasu
Plzeň
MAS se aktivně zúčastnila vánočních trhů v Parsberku – propagace území,
činnosti MAS, tradic, kulturního dědictví a drobných výrobců
účast na krajském setkání CSV v Mrákově – prezentace činnosti MAS

zasedání pracovních skupin a jejich závěry
o VH 18. 12. 2014, VR 18. 12. 2014 – valná hromada i výkonná rada
schválila úpravu stanov dle NOZ, schválila změnu sídla MAS, zhodnotila
činnost MAS v období 2007 – 2013
o „Áčkaři“ se sešli 21. 10., 8. 11. a 8. 12. – hlavním tématem schůzek byla
příprava 6. regionálního večera MAS, propagace MAS a zhodnocení činnosti
za uplynulý rok
o další (účast na výstavách apod.) – účast na výroční schůzi Svazku obcí
Domažlicko v Luženičkách, na valné hromadě společností Lazce, účast na
Dni malých obcí v Praze, na ŠOV v Úborsku

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

-

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 – nezodpovědnost
žadatelů, tzn. nepodepsání dohody pro realizaci vybraných příjemců dotace
problémy při realizaci IV.1.1 – plán činnosti z ledna 2014 se musel operativně
nečekanému převodu finančních prostředků ze IV.1.2 do IV.1.1. MAS Český les
tak ve 3. etapě musela vyvinout nadstandardní úsilí, aby hospodárně a
efektivně zhodnotila prostředky alokované pro vybrané žadatele, kteří nakonec
své projekty nerealizovali. Nakonec se podařilo jejich část využít ve prospěch
SPL, k jeho podpoření a propagaci.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů - xxx
další

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: V příštím období
monitorovat takové nespolehlivé žadatele, kteří nejsou schopni vyčerpat pro ně
určené alokované finance. To znamená zdůraznit místní znalost VK, pověst, a
finanční zdraví žadatelů.

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.):
o 18. 12. 2014 VH schválila aktualizované stanovy, které obsahovaly změnu
sídla spolku. Nové sídlo je Staré Sedliště 359, 348 02 Staré Sedliště.
o příjetí člena MAS: Všetečka & syn s. r. o.
o změna v zastupování člena právnické osoby (Agridev, s. r. o.) v dozorčí
radě.
ve Fichích: xxx

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
-

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7

-

-

Počet
Počet
o
o

Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5
provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 9
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) - počet
telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je
nespočetný
Počet účastí na kontrolách SZIF: 5
Další:

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

Miroslav
Bečvář

DPP

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
32 hodin /
týden
24 hodin /
týden
35 hodin /
týden
300 hodin /
rok
50 hodin / rok

Zdeněk Hruška

DPP

50 hodin / rok

František
Čurka

DPP

60 hodin / rok

Anna Šánová

DPP

25 hodin / rok

Michal Kandler

DPP

25 hodin / rok

Božena
Podlipská

DPP

20 hodin / rok

Jana
Svobodová

DPP

20 hodin / rok

Jitka Valíčková

DPP

20 hod. / rok

Olga
Pulchartová

DPP

20 hodin / rok

Monika
Konšelová

DPP

20 hodin / rok

Sylva
Heidlerová
Daniela
Voldánová
Marie
Homolková
Jitka Kalíšková

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
DPP

Náplň práce

Manažerka
Finanční
manažerka
Administrativní
pracovnice
Administrativní
pracovnice
Animace,
aktivizace a
propagace
území MAS
Animace,
aktivizace a
propagace
území MAS
Příprava a
vedení schůzí
VR a VH,
propagace
MAS
Poradenství a
aktivizace
v soc. oblasti
Poradenství a
aktivizace
v soc. oblasti
Rozvoj
místního
partnerství,
popularizace
činnosti MAS
Rozvoj
místního
partnerství,
popularizace
činnosti MAS
Rozvoj
místního
partnerství,
popularizace
činnosti MAS
Pomocné
organizační
práce,
animace,
propagace
MAS
Pomocné
organizační
práce,
animace,
propagace

Poznámka

MAS

Jana Čurková

DPP

25 hodin / rok

Libor Picka

DPP

25 hodin / rok

Pazderníková
Tereza

DPP

40 hodin / rok

Kopecký
Bohumír

DPP

40 hodin / rok

Rozvoj
místního
partnerství,
popularizace
činnosti MAS
Vedení schůzí
VR,
zastupování
MAS při
jednáních a
akcích
Vytváření
přeshraničních
kontaktů,
tlumočení
Vytváření
přeshraničních
kontaktů,
tlumočení

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
-

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

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

Monitoring, evaluace
Propagace a zpětná vazba činnosti MAS za celé období SPL
Realizace projektu spolupráce Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a
Karlovarského kraje

Datum:

26. 1. 2015

Podpis:

