Místní akční skupina Labské skály, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové

Výroční zpráva za rok 2012

Opravená Hasičská zbrojnice v Tisé ( 7. Výzva MAS)
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1. Úvodní slovo
V roce 2012 MAS Labské skály pokračovala v hlavním projektu realizace Strategického
plánu Leader – Labské skály hrají PRIM, pracovala současně na přípravě podkladů pro
navazující Strategii území (ISÚ) na další období. Do MAS vstoupila obec Velké Březno a
závěru roku započala jednání s obcemi sdruženými ve Sdružení obcí Benešovska a
Mikroregionu Velkobřezenska a také obcí Chuderov o možném zařazení území do
působnosti MAS. Realizovali jsme také projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje nazvaného Rozvoj MAS Labské skály. V březnu byla zaregistrována žádost
Spolupráce s MAS Šluknovsko – Společně branou do Čech. Projekt byl následně schválen
a realizace bude probíhat hlavně v roce 2013. Všechny aktivity jsou podrobně popsány
v této výroční zprávě.
2. Základní údaje o MAS Labské skály
Název: MAS (Místní akční skupina) Labské skály
Právní forma: občanské sdružení
Rozloha v km2: 199,187 km2
Počet obyvatel celkem: (dle údajů ČSÚ k 31. 12. 2012): 15 617
Počet členů MAS: 35
Složení členů: 10 obcí, 7 podnikatelů, 4 občanská sdružení, 1 škola, 13 aktivních občanů
Sídlo: Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
www: www.maslabskeskaly.cz
MAS Labské skály působí na území obcí Petrovice, Libouchec, Tisá, Velké Chvojno, Povrly,
Dobkovice, Malšovice, Ryjice a města Jílové, které jsou sdruženy do Mikroregionu Labské
skály, a nově na území obce Velké Březno. Všechny obce jsou členem MAS.
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Mapa území MAS Labské skály
3. Členská základna v roce 2012
V roce 2012 došlo k rozšíření členské základny MAS o 1 obec.
Členská základna MAS LS - podnikatelé, neziskové organizace, aktivní veřejnost
1. Šípová Eva
Ing.
2.
„Chvojensko“
Občanské
sdružení
3.Občanské
sdružení pro
záchranu hradu
Blansko
4.Zatočilová
Miroslava
5.Doležal
Patrick

Projektová manažerka,
tlumočení

Mírkov, obec Povrly
Luční Chvojno, obec
Velké Chvojno

Jiřina
Kulturní, veřejně
Bischoffiová
prospěšné aktivity

Předsedkyně MAS LS,
předsedkyně Správní rady
MAS LS, manažerka MAS
Členka správní rady MAS,
Manažerka MAS LS
Nezisková organizace

Záchrana hradu,
veřejně prospěšné
aktivity, životní
prostředí

Člen správní rady MAS
Nezisková organizace

Dobkovice

Aktivní občan

Člen správní rady MAS

Petrovice

Cestovní ruch
pohostinství

Člen správní rady

Aktivní občan

Člen výběrové komise

Ryjice

Jan Ptáček

6.Drobný David
Bc.

Jílové

7.Nežerka Josef

Ostrov u Tisé, Tisá

Cestovní ruch,
pohostinství

Člen výběrové komise

8.Kocábková
Naděžda

Čermná, Libouchec

Aktivní občan

Předsedkyně výběrové
komise

/do 30-ti let/
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9.Natural Agro

Slavošov, obec Povrly,

Pisingerová
Lucie

zemědělství

Členka výběrové komise

10.Voršilková
Helena Ing.

Mnichov, obec Velké
Chvojno

Zemědělství, školství

Členka monitorovacího
výboru

11.Kocábek
Miloslav

Čermná, Libouchec

Aktivní občan,osadní
výbor

Člen monitorovacího
výboru

12.FARMA
MIRKOV, s.r.o.

Mírkov, obec Povrly

zemědělství

Člen revizní komise

13. Krupičková
Iveta Ing.

Javory, Malšovice

Kultura, památky

Členka správní rady

14. Tělocvičná
jednota Sokol

Libouchec

15. Jana
Medunová,
Farma Kamenec

Ing. Jaromír
Šíp

Ing. Anna
Voslařová

Tělovýchova, nezisková Členka MAS
činnost
/nezisková organizace/

Kamenec, Jílové

Pavel
Palička

zemědělství

Členka MAS

16. Doležalová
Zdeňka

Petrovice

Doležalová
Zdeňka

Podnikatelka,
pohostinství

Člen MAS

17.
Weisheitelová
Siumona, Mgr.

Vilsnice, Malšovice
,pošta

školství

Členka výběrové komise

18. ZŠ a MŠ
Libouchec

Libouchec

školství

Členka MAS

19. Jiří Krpálek

Choratice, Malšovice

20. Petrovický
spolek pro
obnovu a
zachování
tradic, OS
21. Anna
Salabová
22. Alena
Flígrová

Dana
Březinová
Mgr.

Člen MAS
Rozvoj kulturního,
společenského a
duchovního života

Členka MAS

Tisá

Zaměstnanec MŠ

Členka MAS

Libouchec

Neziskový sektor –
hasiči, děti

Členka MAS

23. Josef Zub

Tisá

Zemědělství, lesnictví

Člen MAS

24. Šimáňová
Martina, Mgr.
25. Zibner
Václav, Mgr.

Tisá

Aktivní občanka

Členka správní rady MAS

Petrovice

Jílové

Ing. Jana
Jirásková

Aktivní občan;
2. místopředseda MAS, člen
poradenství, rozvoj obcí správní rady MAS
Členské obce
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26. Obec Libouchec

Libouchec, čp. 211, 40335
Libouchec

Štěrba Jiří Ing.

27. Město Jílové

Jílové,Mírové nám. 280,
40701Jílové

Hrebičková
Olga Ing.

28. Obec Tisá

Tisá, čp. 205, 403 36 Tisá

Jandásek Jiří,
Ing.

Malšovice, čp. 16, 40502
Děčín

Plachý Pavel

Člen správní rady

30. Obec Povrly

Povrly, Mírová 165, 40332
Povrly

Schick Jiří

Člen výběrové komise

31. Obec Petrovice

Petrovice, čp. 529 40337
Petrovice

Kutina Zdeněk

Předseda revizní komise

32.Obec Dobkovice

Dobkovice,č.p.101, 40703
Dobkovice u Děčína

Šulc Petr

Předseda monitorovacího
výboru

33. Obec Ryjice

Ryjice, čp. 14, pošta 403 31
Ústí n. L.

Nicek Milan

Velké Chvojno 55,40002
Ústí n.L.

Svoboda Václav

Děčínská 211, 40323 Velké
Březno

Mgr. Kulhánek
Michal

29. Obec Malšovice

34. Obec Velké
Chvojno

35. Obec Velké
Březno

1.Místopředseda MAS
1.místopředseda SpR

Všichni uvedení členové se aktivně podle svých možností zapojovali do činnosti MAS. MAS
pracuje komunitní metodou a o své činnosti informuje veřejnost především na webových
stránkách a prostřednictvím propagačních tiskovin a akcí.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2012
Celkové náklady činily
1 619 871,08 Kč
Celkové výnosy činily
1 641 592,34 Kč
-------------------------------------------------------------------------Hospodaření skončilo přebytkem
21 721,26 Kč
Po uplatnění zákonných odpočitatelných položek nemá MAS Labské skály žádnou daňovou
povinnost.
Výsledek hospodaření je zúčtován na účtu 931 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
Na účtu 931 je ke dni 31. 12. 2012 zúčtován výsledek hospodaření za rok 2012 i za minulé roky
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a to v celkové výši 223 590,08 Kč, který se navrhuje zúčtovat do základního jmění.
Výnosy za rok 2012:
tržby za prodej služeb – CSV
tržby za prodané zboží – staré obrázky
úroky bankovního účtu
přijaté dary a granty
přijaté členské příspěvky
provozní dotace
Majetková situace ke dni 31. 12. 2012:
peněžní prostředky na bankovním účtu
peněžní prostředky v pokladně
staré obrázky na skladě 1156ks
software v evidenci
drobný majetek v evidenci

90 050,00 Kč
1 665,00 Kč
63,34 Kč
98 330,00 Kč
82 503,00 Kč
1 368 981,00 Kč
726 223,45 Kč
14 892,00 Kč
100,00 EUR
19 894,76 Kč
5 712,00 Kč
107 729,90 Kč

MAS Labské skály má dni 31. 12. 2012 pohledávky ve výši 3 802,00 Kč a závazky ve
výši 1 001 385,37 Kč – z toho 1 000 000,00 Kč předfinancování SPL z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje.
Majetek hmotný: 107729,90Kč (notebook, 2 přístřešky, PC s monitorem a tiskárnou, flipchart,
projekční plátno, tiskárna EPSON, diktafon, diaprojektor EPSON, 8 bannerů, 3 stojany roll up,
flash disk 8GB, 2 mob. telefony NOKIA, fotoaparát OLYMPUS)
Majetek nehmotný: 5 712,- Kč (účetní software Ježek)
zboží na zásobách: neprodané soubory obrázků
Audit účetnictví MAS a audit čerpání dotace z PRV byl proveden auditorskou firmou LNaudit s.r.o. , auditor Ing. Tomáš Hora s výrokem bez výhrad.

5. Přijaté granty, dotace a půjčky
Na realizaci SPL byla v roce 2012 využita alokace prostředků ve výši 1,269 087,- Kč
Na projekt POV ÚK dotace ve výši 100.000,- Kč .
Krajský úřad Ústeckého kraje poskytl MAS půjčku na režii MAS v rámci výše zmíněného
projektu „Realizace SPL“ ve výši 1 000.000,- Kč,
6. Realizace SPL
Administrace 7. Výzvy MAS
7. Výzva byla vyhlášena 1. 12. 2011 (vyhlášené Fiche: 3 „Občanské služby“, 5 „Zemědělství“ a
9 „Podnikání na venkově“). Výběr projektů byl stanoven na 2. až 5. 1. 2012
Výběrová komise se v rámci této Výzvy sešla 25. 1. 2012 (školení), další školení proběhlo 2. 2.
2012. Návštěvy žadatelů v místě realizace projektů se konaly ve dnech 6. A 7. 2. 2012, následně
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členové VK hodnotili a bodovali projekty. Závěrečné zasedání VK proběhlo 13. 2. 2012 v
Čermné.
Vzhledem k velkému počtu hodnocených žádostí proběhly návštěvy u žadatelů ve 2 dnech).
Celkem bylo na MAS odevzdán 14 projektů (Fiche 3: 8 projektů, fiche 5:4 projekty, fiche 9: 2
projekty). Jedna žádost v Fichi 5 byla vyřazena v rámci administrativní kontroly. Výběrová
komise hodnotila a bodovala 13 projektů.
Valná hromada MAS schválila dne 23. 2. 2012 výběr a pořadí projektů přijatých na MAS v
rámci 7. Výzvy. VH schválila vyúčtování III. etapy 2011 a převod části alokace na režii MAS na
projekty. VH schválila hospodaření za rok 2011 a rozpočet MAS a SPL na rok 2012. VH
pověřila manažerky MAS přípravou 8. Výzvy (duben 2012).
Projekty ze 7. Výzvy byly zaregistrovány na RO SZIF dne 22. 3. 2012.
Vyhlášení a administrace 8. Výzvy MAS
8. Výzva byla vyhlášena 16. 4. 2012 (vyhlášené Fiche: 2 „Rozvoj obcí“, 7 „Trasy, stezky,
rozhledny“). Výběr projektů byl stanoven na 16. až 18. 5. 2012. Dne 19. 4. 2012 se uskutečnilo
školení pro žadatele v obci Sněžník v Hotelu Hřebenová bouda, kde byli žadatelé seznámeni
s podrobnostmi k výzvě a následně byly domluveny jednotlivé konzultace.
Výběrová komise se v rámci této Výzvy sešla 18. 6. (školení a návštěvy žadatelů) a 19. června
2012 (návštěvy žadatelů a závěrečné hodnocení v L. Chvojně). Následně členové VK hodnotili a
bodovali projekty. Vzhledem ke vzdálenostem jednotlivých míst realizace projektů proběhly
návštěvy u žadatelů ve 2 dnech. Celkem bylo na MAS odevzdáno 7 projektů (Fiche 2: 5
projektů, fiche 7:2 projekty). Výběrová komise hodnotila a bodovala všech 7 projektů.
Valná hromada MAS schválila dne 27. 6. 2012 výběr a pořadí projektů přijatých na MAS
v rámci 8. Výzvy. VH rovněž schválila nového člena do MV (J. Krpálek). VH schválila další
aktualizaci SPL a aktualizaci stanov MAS. Aktualizace zásad transparentnosti a statutu MAS.
Projekty z 8. Výzvy byly zaregistrovány na RO SZIF dne 2. 7. 2012.
Součástí realizace SPL je i práce výběrové komise a monitorovacího výboru MAS. V rámci
výzev výběrová komise hodnotí a boduje projekty podle předem schválené metodiky. Nadále
pokračujeme v návštěvách žadatelů členy výběrové komise v místě realizace projektu, kde má
každý žadatel možnost upřesnit informace ke svému záměru. Výběrová komise pracovala
v únoru a říjnu 2011.
Monitorovací výbor provádí návštěvy u žadatelů v místě realizace a působí jako poradní orgán,
aby nedošlo k nějakému pochybení ze strany žadatele. Žadatel má možnost se ptát na věci, které
mu případně nejsou v souvislosti s realizací jasné. Kontroluje termín a místo realizace projektu,
zadávací řízení apod.. V roce 2012 proběhly návštěvy monitorovacího výboru u žadatelů ve
stanovených termínech.

Aktualizace SPL
Aktualizace SPL: SPL MAS byl k 27. 6. aktualizován podle potřeb zjištěných v regionu, na
základě podnětů z pracovních skupin a podle vyhodnocení čerpání v jednotlivých Ficích.
Finanční plán a rozpis vyhlášení fichí v dalších výzvách tak lépe odpovídá potřebám regionu (na
základě zájmu potenc. žadatelů). Území bylo rozšířeno o území obce Velké Březno.
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Souhrn aktivit v I. etapě SPL 2012
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 14 (1 vyřazena, 1 žadatel ukončil sám administraci
projektu)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:6
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:7
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 33
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 115
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
Souhrn aktivit v II. etapě SPL 2012
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 7 (všechny prošly administrativní kontrolou a kontrolou
přijatelnosti MAS).
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:5
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:7
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 23
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 99
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
Souhrn aktivit ve III.etapě SPL 2012
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 (příjem bude v lednu 2013).
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:8
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:7
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 26
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 105
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1

Manažerky MAS se účastnily jednání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje, která sloužila
k předání informací a výměně zkušeností s realizací strategií MAS.
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Další aktivity MAS Labské skály v roce 2012 (mimo SPL )
MAS Labské skály se vedle realizace SPL věnuje realizaci měkkých projektů, propagaci svého
území, PRV a Leader aj.
•
•
•
•

Každý rok realizace „měkkých“ – neinvestičních projektů, které dělají radost
Poradenství o možnostech dotací z jiných programů
Propagace MAS a Mikroregionu Labské skály v médiích a na akcích v ČR a v Německu
Spolupráce s ostatními MAS, výměna zkušeností – naše MAS je členem Národní sítě MAS
ČR, její krajské organizace, a partnerem Celostátní sítě pro venkov

1) Dokončení realizace projektu „Poznejme pověsti z městečka v údolí sov“. Realizace
projektu je naplánována od 1. 1. do 31. 10. 2012. Obsahem projektu je systematické
seznámení dětí (vhodných ročníků ZŠ) zábavnou formou s pověstmi Jílového – formou
literárního čtení – ve spolupráci s místní Základní školou, která je do tohoto projektu
zapojena. Na základě vyslechnutých pověstí děti zpracovaly výtvarně své představy a
dojmy. Vnikla tak díla (malovaná, kresby, modelovaná – podle fantazie) s tématikou
těchto pověstí, nyní proběhne výběr děl, která budou zařazena do brožury.
V rámci projektu byla vydána brožurka s některými pověstmi - které představují I. díl
publikační řady. Projekt podpořila Ústecká komunitní nadace.
2) Realizace projektu „Cykloturistická mapa MAS a mikroregionu Labské skály a části
MAS Saské Švýcarsko“. Mapa byla vydána v červenci 2012 s finanční podporou MZe –
Celostátní sítě pro venkov. V rámci projektu podpořených CSV byl také a seminář a
workshop s prezentací úspěšných projektů PRV a poradenství k realizaci projektů v
rámci CSV. Uskutečnil se 31. 5. 2012.
3) Realizace projektu nazvaného „Rozvoj MAS Labské skály“. V rámci projektu
proběhly 3 ekodny pro děti z MŠ a ZŠ. Děti z 9 MŠ jely ve dvou dnech na výlet do Tisé,
kde je čekala prohlídka skal a 3 stanoviště s úkoly. Třetí akcí byl Ekoden v ZŠ Povrly,
kam se sjelo 135 dětí ze 7 okolních základních škol. Děti plnily vědomoství, zábavné a
pohybově zaměřené úkoly. Poslední plánovanou akcí je Ekoden v Jílovém v říjnu 2012.
Další aktivitou v rámci tohoto projektu bylo vydání Zpravodaje MAS. V rámci projektu
proběhl seminář a workshop ve V. Březně 21. 6. 2012 a další 28. 6. 2012 ve Verneřicích.
Proběhl sběr informací na území předpokládaného rozšíření MAS a dílčí aktualizace
ISÚ.( Příprava na období 2014-2020)
4) „Noc kostelů“ 1. června 2012. Autobusový výlet po venkovských kostelících, v každém
kostele nebo kapli byl připraven kulturní program, v rámci projektu Za kulturou a
poznáním do vesnických kostelíků, který bude pokračovat i v roce 2013. Projekt byl
podpořen Nadací VIA.
5) poradenství pro obce a neziskové organizace , vyhledávání dotačních titulů a informační
servis
6) Probíhá spolupráce s UJEP v oblasti cestovního ruchu. 2 studenti katedry geologie
zpracovávají seminární práce na téma česko-německá spolupráce v regionu MAS a
rozvoj cestovního ruchu v MAS Labské skály.
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Činnost pracovních skupin
Členové pracovních skupin jsou aktivní lidé z regionu (členové i nečlenové a manažerky MAS).
27. 2. 2012 se sešla v Tisé část pracovní skupiny „Rozvoj obcí, cestovní ruch, památky“
zaměřená na oblast cestovního ruchu. Účastníci projednali možnosti spolupráce podnikatelů z
MAS v cestovním ruchu (např. společné balíčky) a zapojení do vandrovní hry v rámci
připravovaného projektu spolupráce s MAS Šluknovsko.
Závěr: zkusit oslovit MAS v Nizozemsku ke spolupráci. Připravit společné balíčky na léto 2013.
Pracovní skupina Propagace, byla v kontaktu prostřednictvím e-mailů a telefonátů po celý rok.
Připravovala propagační a tiskové zprávy, apod.
Společné zasedání všech pracovních skupin dne 22.10. 2012. Závěry:. Záměry a činnost na
příští rok 2013.
7. Činnost orgánů MAS v roce 2012
Valná hromada MAS se sešla v roce 2012 3x.
VH MAS zasedala 23.2.2012. Na tomto zasedání byl projednán výběr projektů ze 7. Výzvy a
schválení všech náležitostí.
Další zasedání VH proběhlo 27.6.2012. Valná hromada MAS schválila výběr a pořadí
projektů přijatých na MAS v rámci 8. Výzvy. VH rovněž schválila nového člena do MV (J.
Krpálek). VH schválila další aktualizaci SPL a aktualizaci stanov MAS. Aktualizace zásad
transparentnosti a statutu MAS.
Třetí zasedání VH se uskutečnilo 27. 11. 2012 v Jílovém. Proběhly volby do rozhodovacích
orgánů MAS, které mají 3leté volební období: výběrová komise, monitorovací výbor a revizní
komise. Správní rada má volební období 4leté, její členové se budou volit po přistoupení nových
obcí v roce 2013 – současné 2 komise a MV budou rozšířeny.
Nové složení výběrové komise MAS LS: Naděžda Kocábková, ing. David Drobný, Jan
Otradovský, Lucie Pisingerová, Mgr. Simona Weisheitelová, Josef Nežerka, Jana Kosíková.
Členové monitorovacího výboru a revizní komise MAS byli potvrzeni ve svých funkcích:
MV: Petr Šulc, Miloslav Kocábek, Ing. Helena Voršilková, Jiří Krpálek.
RK: Zdeněk Kutina, Mgr. Dana Březinová, ing. Jaromír Šíp.
V roce 2013 bude nutné provést transformaci MAS z formy občanského sdružení na formu
o.p.s. , nebo spolku. ( o formě MAS rozhodne VH na základě upřesnění všech informací).
Rozšíření MAS: s obcemi bylo předjednáno, že se v lednu 2013 působnost MAS rozšíří o 14
nových obcí.
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Výběrová komise:
VK pracovala v rámci administrace 7 a 8 Výzvy MAS podle harmonogramu výzvy.
Monitorovací výbor:
28. 5. 2012 provedl Monitorovací výbor návštěvy u vybraných žadatelů a monitoroval realizaci
jejich projektů.

14. 8. 2012 provedl Monitorovací výbor návštěvy u vybraných žadatelů a monitoroval realizaci
jejich projektů.
Revizní komise:
Revizní komise dohlížela na činnost kanceláře MAS po celý rok. Předsedkyně byla v kontaktu
s manažerkami MAS . Komise provedla jednu kontrolu v místě sídla ( kanceláři) MAS
zaměřenou na vedení účetnictví, správnost postupů, personální záležitosti apod.
9 . Propagace MAS
MAS byla propagována v průběhu roku na internetových stránkách MAS, prostřednictvím
článků v tisku, prostřednictvím zpravodaje a dále bannerů o realizaci úspěšných projektů MAS
(IV.1.2). Členové MAS zajišťovali propagaci na pořádaných akcích.
Bylo vydáno několik tiskových zpráv v regionálních novinách, průběžně jsou aktualizovány
webové stránky MAS.
Účast MAS na propagačních a informačních akcích
14. 4. 2012: 2. Den MAS LS a 5. Slavnosti jara v Petrovicích. Propagační stánek MAS, ukázky
řemesel, doprovodný program s živou hudbou. Návštěvnost byla opět vysoká a akce se dobře
zapsala do povědomí obyvatel obce i regionu.
31. 5. 2012: „Úspěšné projekty PRV a poradenství pro žadatele z PRV - seminář, workshop“
organizovaný MAS LS v rámci CSV v areálu SŠ A. E. Kommerse v Děčíně – Libverdě.
Propagace PRV, Leader, CSV, úspěšných projektů MAS, poradenství k realizaci projektů a
k zadávacímu řízení.
28. 7. 2012 stánek MAS na Svatoannenské pouti, prodej regionálních produktů.
30. 8. – 4. 9. Stánek na tradiční výstavě Země Živitelka v Č. Budějovicích společně s MAS
Šluknovsko a MAS Západní Krušnohoří.
Stánek MAS dne 1.9.2012 na oslavách 660 let Lipové a Žežic v Lipové, propagace MAS,
Leader, PRV, prodej regionálních produktů.
8. 9. 2012 stánek MAS na Jílovských slavnostech v Jílovém, propagace MAS, Leader, PRV,
prodej regionálních produktů.
Kromě těchto akcí MAS LS uskutečnila 2 propagační exkurze s názvem „Za úspěšnými projekty
čerpanými z PRV a ostatních dotačních titulů na Děčínsku a Ústecku“ v rámci Celostátní sítě
pro venkov s cílem propagovat MAS, její činnost, PRV, CSV a Leader. 11. 9. 2012 se
uskutečnila exkurze na pravém břehu Labe na trase Malá Veleň – Merboltice – Zubrnice; dne
11

20. 9. 2012 jel druhý plný autobus na levém břehu Labe na trase Javory – Luční Chvojno –
Sněžník – Petrovice. V obou případech jsme navštívili úspěšné žadatele z PRV ČR nebo PRV
osy IV. Leader, kteří představili své úspěšně realizované projekty a zodpovídali veškeré dotazy
účastníků. Obou exkurzí se zúčastnili zástupci z různých resortů: starostové, zemědělci, členové
různých neziskových organizací, zástupci AZV a aktivní občané z Děčínska, Ústecka a
Litoměřicka. Zájem o exkurze byl velký, v obou případech byl autobus úplně plný. Proto
bychom v roce 2013 v exkurzích za úspěšnými projekty rádi pokračovali.
Dne 8. 9. a 20. 10. 2012 proběhly Historické dny pánů z Bynova, nejprve na hradě Blansko a ve
druhém případě na zámku v Jílovém. MAS LS tyto propagační akce spolupořádala. V obou
případech byli návštěvníci seznámeni s činností MAS a především s úspěšně realizovanými
projekty z osy IV. Leader (byl připraven šanon s úspěšnými projekty). Na zámku v Jílovém byla
v přízemí instalována výstava „Úspěšné projekty z PRV“; výstava zde byla umístěna od 19.
října do 5. listopadu 2012 a setkala se se zájmem obyvatel i návštěvníků města Jílové.
10. Personální zajištění
Činnost sekretariátu zajišťovaly 2 manažerky (zaměstnané na částečné úvazky) a 1
administrativní pracovnice na Dohodu o provedení práce. Zajišťují kompletně činnost MAS. Na
přípravě a realizaci propagačních akcí se podílejí členové pracovních skupin. Webové stránky
MAS zajišťuje J. Bischoffiová ve spolupráci s pracovní skupinou Propagace. Z projektu
Realizace SPL, byly také zaplaceni za svojí práci členové Výběrové komise a Monitorovacího
výboru.
Na činnost mimo SPL v případě potřeby byla uzavírána smlouva o provedení práce
s externisty ( spolupracovníky MAS). Tzn. na zajištění propagačních stánků, na zajištění
programů Noci kostelů, na zajištění projektu z POV ÚK apod.
Obě manažerky pracovaly především na zajištění realizace SPL, v případě činnosti a koordinace
dalších projektů ( mimo SPL) využívali volného času v mimopracovní době. Současně se snaží
dále se vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti s ostatními manažery MAS k rámci kraje i celé ČR.

11. Slovo na závěr
V roce 2012 proběhlo mnoho aktivit a je vidět další kus odvedené práce v našem postupně se
rozrůstajícím regionu.
Více informací najdou zájemci na webových stránkách MAS www.maslabskeskaly.cz

Zpracovala:
Ing. Eva Šípová
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