Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: květen – srpen 2014
Název MAS: MAS Labské skály
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Jiřina Bischoffiová – manažerka MAS

kontakt: e-mail: jirina.bischoffiova@seznam.cz, maslabskeskaly@gmail.com
tlf: 722 944 947

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
Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva .
- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
V rámci realizace SPL se Jiřina Bischoffiová manažerka MAS v tomto
období neúčastnila žádných vzdělávacích akcí ( soupiska ZV
obsahuje platbu 2500 za seminář k problematice NOZ ve vztahu
k MAS, kterou organizovala KS MAS Ústeckého kraje. Tato platba
nebyla uplatněna v soupisce za I. etapu 2014.
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
bylo zadáno zpracování webové aplikace Přehled realizovaných
projektů z PRV OSA IV Leader fy SEAL s.r.o. – tato webová aplikace je
na stránkách MAS na adrese:
http://tab.maslabskeskaly.cz/projekty.aspx
Vznikl tak podrobný přehled všech projektů realizovaných za celé období.
-

Byl uspořádán 4. Den MAS dne 14.6.2014 – v Lučním Chvojně ( společně
s akcí Antonínské odpoledne 2014). V rámci 4. Dne MAS byla
uspořádána výstava realizovaných projektů z PRV OSA IV. Leader a
projektu Spolupráce. Byly předány veřejnosti propagační materiály MAS,
na akci byl propagační stánek MAS. V rámci UV v soupisce uplatňujeme
na tuto akci : barevný tisk letáků, pracovnici na instalaci a přípravu
výstavy a obsluhu propagačního stánku a vystoupení kapely OLI, která
měla odpolední blok písniček pro děti a hrála k dobré náladě po celé
odpoledne a podvečer. Účast na této akci byla cca 200 osob ( vzhledem
k nepříznivému počastí , jinak by bylo více návštěvníků).
-

V rámci soupisky II. Etapy nárokujeme 80 % výdajů na
internetové stránky MAS ( roční poplatek za Webhosting)

Další propagace MAS probíhala prostřednictvím propagačních stánků na
akci Koňský den ve Slavošově ( Hana Vyleťalová), na Anenské pouti
v Tisé a Anenské pouti ve Verneřicích ( Ing. Eva Šípová)

-

-

V červenci byl vydán Zpravodaj MAS - ve kterém byly prezentovány
všechny realizované projekty z období 2009 – 2013 – náklad 1000 ks
plnokrevný
V rámci II. Etapy je uplatňován výdaj na zaplacení poplatku na
prezentaci MAS na Zemi Živitelce 2014
zasedání pracovních skupin a jejich závěry
ve sledovaném období proběhlo zasedání jedné pracovní skupiny - a to
„Péče o krajinu a zemědělců z území, kde byly prezentovány projekty
realizované z fiche 5 (Zemědělství ) a fiche 1 Cestovní ruch
další (účast na výstavách apod.)
nebyla

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

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
problémy se nevyskytly.
problémy při realizaci IV.1.1
Problémy se nevyskytly.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
další

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

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):

5. MAS přijala za člena Obec Valkeřice, Nupharo Park s.r.o., Spolek nad
Ploučnicí, Mgr. Terezu Lajblovou, Fytopelety s.r.o. .

6.

Na svém zasedání 24.9.2014 – provedla změnu stanov v souladu s NOZ .
Dopadem je rozšíření území MAS o obec Valkeřice a změna v SPL, kdy se
mění názvosloví orgánů. Programový výbor byl zrušen a jeho funkci plní
Výkonný výbor ( dříve správní rada). Byl sloučen Monitorovací výbor a
Revizní komise v Monitorovací a kontrolní výbor MAS -, byl změněn název
MAS - na MAS Labské skály z.s. – ( změny v orgánech MAS – stanov a názvu
budou předmětem zápisu u Krajského soudu v Ústí n.L.

7. Do nově zřízených orgánů, byla provedena volba členů. Výkonný výbor
zvolil na svém zasedání dne 24.9.2014 předsedu výkonného výboru (MŠ a
ZŠ Tisá - Mgr. Václav Zibner, I. Místopředseda MAS Město Jílové –Miroslav
Kalvas, II. Ota Dračka , Benešov nad Ploučnicí.

8. O provedené změny jsme aktualizovali SPL.
ve Fichích:

9. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 20
na místě realizace 3
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 17
Počet účastí na kontrolách SZIF: Kontrola expost

Zemědělství Malšovice -

Modernizace zemědělského podniku - budování pastevních areálů
Da
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11.Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Jiřina Bischoffiová měla 20% úvazek na projekt OPTP Tvorba SCLLD 2014 – 2020,
veškeré náklady na tento projekt jsou v účetnictví MAS odděleny. MAS za tímto účelem
zaměstnávala i další pracovníky. Jejich činnost se nedotýkala projektu SPL – Labské
skály hrají PRIM.
12.Plánované klíčové aktivity v dalším období:
13.V poslední etapě SPL, budou provedeny kontroly KMV (kontrolním a
monitorovacím výborem u všech žadatelů 2009 – 2013(2014), bude
provedeno seznámení veřejnosti s výstupy celého projektu SPL a
plánujeme Spolupráci s bulharskou MAS.
14.V rámci příprav na nové plánovací období 2014 – 2020 bude dopracována
Strategie SCLLD – výdaje související s touto činností nebudou hrazeny
z opatření 1.1.
Datum:

Podpis:

