Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: květen - srpen 2013
Název MAS: Místní akční skupina Český les, o. 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):


Síťování, kontakty, činnost směřující ke zvýšení počtu členů



Činnost v komisích SPL



Změna sídla MAS Český les, o. s.



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

 13. května 2013 – příjem žádostí – 8. výzva
 7. června 2013 – výběrová komise a programový výbor - Bor
 25. června 2013 - registrace projektů 8. výzvy na RO SZIF
2. účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře
apod.) a jejich přínos - uvádíme pouze vybrané aktivity:
 13. – 14. 5. Partnerské fórum Neunburg vorm Wald – inovace, místní marketing,
podnikání v regionu
 24. 6. , seminář Komunikace, komunitní metoda a plánování programu rozvoje
obce, 3 zaměstnanci

3. informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
 25. 5. Regionální den MAS v Draženově


12. 6. setkání česko – německých informačních center – představení činnosti
MAS



17. 6. setkání MAS Plzeňského kraje



29. 8. – 3. 9. stánek na Země Živitelce v Českých Budějovicích

zasedání pracovních skupin a jejich závěry
1. Zemědělská komise jednala o změně svého předsedy,
aktivně spolupracuje při projektu Na koni po západě Čech
2. Komise žen připravila Regionální den v Draženově

 další (účast na výstavách apod.) - uvádíme pouze vybrané aktivity:


26. 7. účast na setkání partnerů Celostátní sítě v Domažlicích



školy obnovy venkova – spolupořadatelství MAS

4. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
 problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 – povinná příloha při
administrací

projektu

Restaurování

varhan

v kostele

Panny

Marie

Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou (žadatelem Římskokatolická farnost
Horšovský Týn) – stanoviska památkového úřadu se rozcházela
 problémy při realizaci IV.1.1 – xxx
 problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů xxx
 další xxx

5. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: odvolání k přezkumné
komisi – žádosti MAS Český les vyhověno.

6. 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 sídla sdružení,
rozšíření území MAS, změna členské základny, změna předsedkyně Komise aktivních
lidí
ve Fichích: xxx

7. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 1
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 9
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace – monitoring u žadatele: 16
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
 počet telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je
nespočetný.

Počet účastí na kontrolách SZIF: 100%
Další: xxx

8. 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
20 hodin /týden

Náplň práce

Poznámka

Administrativní
pracovnice
Manažerka
Finanční
manažerka

Pouze květen a
červen

9. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ): česko-německá spolupráce a partnerství – propagace Plzeňského kraje,
propagace regionálních výrobků a podpora drobného podnikání, např.: účast na
jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS – MAS nemá
podnikatelskou činnost ani živnostenský list
PRV OSA IV Leader 4. 2. 1 Realizace projektů spolupráce


Na koni po západě Čech



Chuť a vůně domova



Původ a značka: Náš region – projekt ukončen, připravena ŽoP



Příprava mezinárodního projektu Svatomariánská poutní cesta

10.Plánované klíčové aktivity v dalším období:
 realizace projektů spolupráce, evaluace SPL

Datum: 20. září 2013

Podpis:

