Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: září – prosinec 2011
Název MAS: MAS Labské skály
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Ing. Eva Šípová, předsedkyně MAS
kontakt: 722 947 047, esipova@seznam.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
6. Výzva byla vyhlášena 1. 8. 2011 (vyhlášené Fiche: 1 Cestovní ruch a volný čas, 7
Trasy, stezky, rozhledny a 8 Zachování kulturního dědictví). Výběr projektů byl stanoven
na 2. a 5. 9. 2011. Výběrová komise se v rámci této Výzvy sešla 11. 10. 2011 (školení,
návštěvy žadatelů v místě realizace projektů a následně bodování projektů. Vzhledem
k malému počtu hodnocených žádostí šlo vše zvládnout v 1 den). Celkem byly na MAS
odevzdány 3 projekty, pouze ve Fichi 8 (Zachování kulturního dědictví). Do ostatních
dvou Fichí se nikdo nepřihlásil.
-

Valná hromada MAS schválila dne 26. 10. 2011 výběr a pořadí projektů přijatých na MAS
v rámci 6. Výzvy. VH schválila střednědobou evaluaci a rovněž aktualizaci SPL na rok
2012. VH schválila převedení ušetřených prostředků z IV.1.1 na projekty žadatelů IV.1.2.
VH pověřila manažerky MAS přípravou 7. Výzvy (prosinec 2011).
Vybrané projekty byly na RO SZIF zaregistrovány 2. 11. 2011.
Sešla se revizní komise MAS (19. 10. 11) a zkontrolovala činnost a hospodaření MAS v r.
2010.
Vyhlášení 7. Výzvy (prosinec 2011): 1. 12. 2011. Výběr projektů byl stanoven na leden
2012. V rámci vyhlášení výzvy byly aktualizovány všechny vyhlášené fiche 3, 5 a 9. Fiche
3: Občanské služby, fiche 5: Zemědělství a fiche 9: Podnikání na venkově.
Dne 6. 12. 2011 se uskutečnilo školení pro žadatele v Jílovém, kde byla celkem vysoká
účast žadatelů.
V rámci 7. Výzvy bylo konzultováno 18 projektů.
MAS zpracovala střednědobou evaluaci požadovanou podle Pravidel PRV a odevzdala ji
v řádném termínu na RO SZIF.
9. 9. 2011 E. Šípová veřejně prezentovala činnost MAS Labské skály v Praze na ÚZEI
v rámci hodnocení MAS v r. 2011. MAS LS obhájila zařazení do skupiny „A“, do které byla
zařazena už na základě hodnocení v r. 2010.
22. 9. 2011: Výjezd monitorovacího výboru do Libouchce – V. Chvojna – L. Chvojna Slavošova – Malšovic a Dobkovic. Za MS se zúčastnili P. Šulc, M. Kocábek a P. Palička.
Doprovázela je E. Šípová.
29. 9. 2011 jednaly E. Šípová aj. Bischoffiová se starostou obce Chuderov o možnosti
vstoupení do MAS v roce 2012.
24. 10. 2011 jednaly E. Šípová aj. Bischoffiová se starostou obce Velké Březno
o možnosti vstoupení do MAS v roce 2012.
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9. 12. 2011 představily J. Bischoffiová a E. Šípová MAS LS zástupcům Mikroregionu
Benešovsko v Benešově nad Ploučnicí. Obce mikroregionu Benešovsko zvažují vstup do
MAS LS. Prezentace, zodpovězení dotazů.
Vytvořili jsme další 2 bannery na téma „úspěšné projekty“, tentokrát ve městě Jílové.
MAS si nechala externě zpracovat powerpointovou prezentaci „úspěšné projekty“.
účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
20. 9. 2011 proběhlo na Sněžníku setkání MAS Ústeckého kraje (zajišťovala MAS LS).
Zástupci všech MAS si navzájem vyměnili zkušenosti, informovali se o dění v MAS, o
problémech i úspěších. Hostem byli radní ÚK ing. R. Vonka a Z. Opočenská, odbor reg.
rozvoje ÚK. P. Vonka požádal, aby MAS více prezentovaly své regiony a akce na portálu
„Brána do Čech“. Přislíbil rovněž hledání možnosti podpory všech MAS Krajem.
Členové MAS rovněž připomínkovali hodnocení MAS a hodnocení projektů spolupráce –
vzešly připomínky pro Výbor NS MAS.
Přínos: nové informace, možnost připomínkování hodnocení, spolupráce s ÚK, výměna
zkušeností s ostatními MAS.
-

22. 9. 2011 Zasedání pracovní skupiny „Propagace a medializace“ v Praze na MZe.
Výběr nového loga, letáku, banneru a webové prezentace NS MAS ČR. Vybrány nakonec
2 návrhy ze 4 předložených. Projednání možností společné propagace MAS a NS MAS ČR,
nejlépe na některých zavedených velkých akcích v několika MAS v celé ČR.
Návrh setkat se alespoň 2x v roce na nějaké propagační akci v nějakém regionu MAS,
projednat vše potřebné a současně propagovat NS MAS, Leader, PRV aj.
Účastník za MAS LS: E. Šípová
Přínos: výměna zkušeností s ostatními MAS, získání aktuálních informací (např.
o hodnocení MAS a konferenci Venkov 2011)
3. 11. 2011 Účast na zasedání Rady národních geoparků ČR v Chrudimi. Prezentace
záměru vyhlásit národní geopark na území MAS LS.
Přínos: Propagace MAS LS, výměna zkušeností s ostatními přítomnými zástupci MAS.
Účastníci za MAS LS: E. Šípová, I. Krupičková
Poznámka: Na informačním semináři v Jílovém dne 21. 11. 11 jsme se tomuto tématu
v MAS více věnovali. Zvážili jsme všechna pro a proti a došli k závěru, že potřebujeme
propagovat region, potřebujeme podpořit cestovní ruch, ale že není třeba kvůli tomu
vyhlašovat geopark, jsou i jiné možnosti, které se zdají jednodušší než snaha o vyhlášení
geoparku (geopark s sebou navíc přináší i určitá omezení, což je kontraproduktivní).
8. 11. 2011 Seminář pořádaný Ústeckým krajem „3. Veletrh komunitárních programů“.
Financování nejen mezinárodních projektů z fondů EU. Aktuální info o dotačních titulech
EU.
Účastníci za MAS LS: E. Šípová, J. Bischoffiová
11. 11. 11 proběhlo na OÚ v Třebívlicích setkání MAS Ústeckého kraje. Zástupci všech
MAS si navzájem vyměnili zkušenosti, informovali se o dění v MAS, o problémech i
úspěších. Hosté: např. ing. J. Svoboda – ÚK, Fr. Winter – předseda NS MAS ČR, zástupce
SPOV a AK. Představení nové MAS Podřipsko, o. s. Informace o rozšiřování stávajících
MAS. Přehled tzv. „bílých míst“ – které obce v UL kraji nepatří do žádné MAS a jak je
budou jednotlivé stávající MAS oslovovat.
Účastník za MAS LS: E. Šípová
Přínos: výměna zkušeností s ostatními MAS, získání aktuálních informací (Vize 2014+,
národní konference, projekty do POV).
14.-15. 11. 2011 Účast na Národní konferenci venkov 2011 v Sedlčanech.
Každoroční konference s účastí zástupců MAS, NS MAS, MZe, SZIF, SPOV, AK, HK
a dalších institucí. Možnost výměny zkušeností.
14. 11. Večer proběhlo v Sedlčanech současně zasedání PS Propagace a medializace.
Účastník za MAS LS: E. Šípová
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-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

21. 11. 2011 Seminář „Program rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader a jiné dotační tituly.
Úspěšné projekty v MAS Labské skály a plány MAS do dalších let (rozšíření MAS;
geopark?)“.
Informační seminář pro členy a příznivce MAS, podnikatele a NNO z regionu MAS a pro
starosty, zastupitele, NNO a podnikatele obcí, které zvažují vstup do MAS LS. Předání
informací o možnostech dotací. Propagace úspěšných projektů – příklady dobré praxe.
Projednání problematiky geoparku – závěr: nevyhlásíme geopark.
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry
26. 10. 2011 se před zahájením Valné hromady MAS LS sešly v Jílovém pracovní skupiny
„Rozvoj obcí, cestovní ruch, památky“ a „Propagace“.
Rozvoj obcí, cestovní ruch, památky: členové si předali informace o připravovaných
akcích v jednotlivých obcích a požádali o jejich propagaci. Závěry: předat členům PS
Propagace seznam akcí, aby mohly být zveřejněny. Informace o příští výzvě MAS,
projektové záměry. Odsouhlasení střednědobé evaluace MAS LS.
6. 9. 2011: Propagace: členové jsou průběžně v kontaktu mailem, případně telefonem.
Závěry: do 15. září příprava fotografií úspěšných projektů z PRV do soutěže CSV.
Příprava propagace na akcích „Hvězdicový pochod na Blansko“ 10. 9. A „Jílovské
slavnosti“ 17. 9. 2011. Příprava informací na web MAS.
- další (účast na výstavách apod.)
16. 9. 2011 Zajištění stánku na tradiční zemědělské výstavě „Libverda 2011“ v Děčíně –
Libverdě. Stánek zajistila E. Šípová.
MAS průběžně aktualizuje své webové stránky, věnuje se propagaci regionu, metody
Leader, PRV a projektů a akcí žadatelů a členů. MAS je zapojena do KO NS MAS, E.
Šípová je členkou PS Propagace a medializace.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
Problémy nejsou.
problémy při realizaci IV.1.1
Problémy nejsou.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
Problémy nejsou, dosud se žádný žadatel neodvolal.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Předcházení problémů: podrobná kontrola soupisek a všech dokladů k vyúčtování –
metoda „čtyř očí“.
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: Částečná aktualizace SPL byla schválena na Valné hromadě v říjnu 2011. Protože
ještě očekáváme nějaké změny vyplývající z uskutečnění 7. Výzvy (vyhlášena nová fiche
9), bude další aktualizace SPL předložena na příští VH (předpoklad: únor 2012) a
schválené změny zatím nebyly nahlášeny na SZIF. Dojde i ke změně v členské základně,
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změny budou nahlášeny v r. 2012. Dopady: zpřesnění údajů, popis aktuálního stavu i
výhledu do budoucna.
ve Fichích: Fiche č. 3, 5 a 9 byly aktualizovány pro 7. Výzvu. Doplněna, případně
změněna preferenční kritéria MAS, u fiche 3 především kritérium „svépomoc“, což je pro
MAS důležité. Dopad: zlepšení možnosti hodnocení pro výběrovou komisi – více kritérií a
podrobnější metodika pro hodnocení projektů.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 3
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:12
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:7
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 39
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 127
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
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6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
PS

Úvazek/počet
odpracovaných hodin
úvazek 0,8

Ing. Eva
Šípová

PS

úvazek 0,65

Alena
Hanušová

DPP

44

Naděžda
Kocábková

DPP

12

Mgr. Simona
Weisheitelová
Jan
Otradovský
Ing. David
Drobný
Josef Nežerka

DPP

0

DPP

10

DPP

0

DPP

0

Lucie
Pisingerová
Jiří Schick

DPP

10

DPP

0

Zuzana
Wurstová
Petr Šulc

DPP

0

DPP

4

Pavel Palička

DPP

7

Ing. Helena
Voršilková
Miloslav
Kocábek
J. Chudoba

DPP

7

DPP

4

DPP

17

Jiřina
Bischoffiová

Náplň práce

Poznámka

Realizace SPL –
aktualizace fichí a SPL,
koordinace PS, webové
stránky, konzultace a
poradenství pro žadatele
a další činnosti v rámci
SPL
Realizace SPL,
aktualizace fichí a SPL,
koordinace PS,
konzultace a poradenství
pro žadatele, propagace
MAS a další činnosti
v rámci SPL
Amin. činnost –
zakládání, kopírování
dokladů, příprava
podkladů pro výzvu, VK,
odesílání pošty
Práce ve výběrové komisi
MAS, souhrnné hodnocení
projektů
Práce ve výběrové komisi
MAS
Práce ve výběrové komisi
MAS
Práce ve výběrové komisi
MAS
Práce ve výběrové komisi
MAS
Práce ve výběrové komisi
MAS
Práce ve výběrové komisi
MAS
Práce ve výběrové komisi
MAS
Práce v monitorovacím
výboru MAS
Práce v monitorovacím
výboru MAS
Práce v monitorovacím
výboru MAS
Práce v monitorovacím
výboru MAS
Propagační prezentace
„Úspěšné projekty“

manažerka

manažerka

admin. síla

předsedkyně
VK
členka VK
člen VK
člen VK
člen VK
členka VK
člen VK
členka VK
(náhradnice)
předseda MV
člen MV
členka MV
člen MV
Admin. síla
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7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Aktivity v souvislosti s rozšířením MAS – uvedené na str. 1 – souvisejí i se SPL i s ISPÚ.
18. 10. 2011 Exkurze do peletárny v Chřibské k ing. Machačovi – v rámci CSV.
Jednodenní tematická exkurze autobusem. Počet účastníků: 23 – zemědělci, zástupci
obcí, AZV, agrární komory.
8. 12. 2011 Podpis grantové smlouvy s Ústeckou komunitní nadací na realizaci 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 bude do tohoto projektu zapojena. Na základě
vyslechnutých pověstí budou děti zpracovávat výtvarně své představy a dojmy. Vniknou
tak díla (malovaná, kresby, modelovaná – podle fantazie) s tématikou těchto pověstí.
Tato díla budou uspořádána do výstavy, která bude prezentována na zámku v Jílovém.
V rámci prezentace bude probíhat za účasti návštěvníků výběr nejhezčích děl (obrázků a
prací). V rámci projektu bude vydána brožurka s některými pověstmi - které budou
představovat I. díl publikační řady.
Podnikatelská činnost MAS: poradenství pro obce, vyhledávání dotačních titulů.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Realizace SPL: Pokračování činností v souvislosti se 7. Výzvou MAS (prosinec 2011),
administrace žádostí, hodnocení výběrové komise, registrace na SZIF.
Práce monitorovacího výboru.
Příprava na vyhlášení 8. Výzvy (duben 2012): aktualizace preferenčních kritérií MAS ve
Ficích 2 a 7.
Jednání s obcí Velké Březno o možnosti vstoupení do MAS v červnu 2012.
Jednání s mikroregiony Velkobřezensko a Benešovsko o možnosti spolupráce s MAS a
rozšíření MAS na tyto regiony od r. 2014.
Uspořádání 1 denní exkurze na téma „úspěšné projekty“ pro stávající členy i zájemce
z obcí, kterým jsme nabídli vstup do MAS.
Vydání zpravodaje MAS.
Uspořádání Dne MAS v Petrovicích dne 14. dubna 2012.
Ostatní:
1) Aktualizace ISÚ
2) Exkurze na výstavu TECHAGRO do Brna (projekt CSV) – konec března nebo
začátek dubna 2012.
3) Příprava projektu spolupráce s MAS Šluknovsko – spolupráce na podporu
cestovního ruchu v obou MAS (zapojení zámků, hradů a podnikatelů v CR)
4) Navázání spolupráce s UJEP Ústí n. L. – česko-německá spolupráce a spolupráce
na ekovýchově pro školy.
5) Poradenství v oblasti činnosti neziskových organizací v regionu

Datum:V Jílovém dne 27. 1. 2012

Podpis:
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