Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden – duben 2013
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

Valná hromada MAS se uskutečnila 24. 1. 2013 v Děčíně. Ze správní rady odstoupil 1
člen a MAS přijala do SpR 1 člena nového, má tak stále 9 členů. Do výběrové komise byli
dodatečně zvoleni další dva členové MAS. Jelikož 9. výzva už probíhala (15. ledna
proběhlo školení výběrové komise), tito noví členové se do hodnocení projektů v 9. výzvě
nezapojili. Volba členů programového výboru byla odsunuta na příští valnou hromadu.
V rámci 9. Výzvy MAS. bylo odevzdáno 18 projektů, 2 projekty byly vyřazeny
v administrativní kontrole (nebyly dodány povinné přílohy do termínu 15. 1. 2013).
Správní rada schválila upřesnění alokací na jednotlivé fiche. Odevzdávání projektů bylo
stanoveno na 2. až 4. 1. 2013.
Požadovaná dotace

Alokace po upřesnění SpR

Fiche 1

300 000,- Kč

skutečnost 300.000,-

Fiche 3

3 734 641,- Kč

skutečnost 3,551.686,-

chybí 182.955,-

Fiche 8

1 183 633,- Kč

skutečnost 1,168.601,-

chybí 15.032,-

Fiche 9

0,- Kč

celkem

5 218 274,- Kč

alokace

5 020 287,- Kč

skutečnost 0,-

chybí celkem 197 987,- Kč

U fichí 3 a 8 vznikl převis, celkově požadovaná dotace byla vyšší než alokace. Do fiche 9
(podnikání) se nakonec nepřihlásil žádný zájemce, prostředky byly přesunuty do fiche 3.
Žadatelé, kteří se v bodovém hodnocení provedeném výběrovou komisí umístili ve fichi 3
a 8 na posledním místě, souhlasili s realizací svých projektů se sníženou dotací.
Na první valné hromadě dostali členové rovněž informace o projektu spolupráce s MAS
Šluknovsko a o pokračování aktualizace Strategie rozvoje MAS (a jejím dalším
komunitním projednávání).
Nové složení výběrové komise MAS LS: Naděžda Kocábková, ing. David Drobný, Jan
Otradovský, Lucie Pisingerová, Mgr. Simona Weisheitelová, Josef Nežerka, Jana
Kosíková, Petr Hadraba, Mgr. Michal Kulhánek.
Členové správní rady MAS a současně programového výboru: ing. E. Šípová, J.
Bischoffiová, ing. J. Štěrba (I. místopředseda MAS), P. Doležal, ing. I. Krupičková, Mgr.
M. Šimáňová, M. Zatočilová, P. Plachý, M. Kalvas (II. místopředseda).
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Výběrová komise navštívila žadatele ve dnech 11., 12. a 13. února 2013; 19. 2. 2013
pak proběhlo závěrečné vyhodnocení – sčítání získaných bodů a stanovení pořadí
projektů v jednotlivých fichích
V roce 2013 bude nutné provést transformaci MAS z formy občanského sdružení
pravděpodobně na formu spolku. Současně bude muset být oddělena správní rada a
programový výbor, které jsou zatím spojeným orgánem MAS. Manažerka MAS J.
Bischoffiová absolvovala 2 kurzy zaměřené na představení možností právní formy, do
které se mohou transformovat občanská sdružení. Následně uspořádala workshop na toto
téma v Jílovém, kam přijelo dost zájemců i z území mimo MAS.
Rozšíření MAS: k 1. 1. 2013 se působnost MAS rozšířila o 14 nových obcí, na celkových
24, z toho 23 obcí je členem MAS. Celkem měla MAS k 30. 4. 2013 51 členů.
MAS LS podala jako KMAS projekt spolupráce s názvem „Společně bránou do Čech“. 11.
června proběhla v Praze obhajoba projektu a projekt byl následně schválen – jsme před
podpisem Dohody.
Hlášení o změnách - dvě Hlášení: členové správní rady, výběrové komise a noví členové
MAS, nová územní působnost MAS
Změny v SPL: členové správní rady, výběrové komise a noví členové MAS, nová územní
působnost MAS.

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
8. 4. 2013 Seminář „Novela zákona o změně právní formy občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost – z pohledu autora“, v Praze, lektorka: JUDr. Lenka
Deverová - advokátka, specializovaná na problematiku občanských organizací
-

15. 4. 2013 v Praze další seminář, tentokrát zaměřený na právní formu spolek a ústav rozdíly, podmínky, co a jak udělat. Pro MAS doporučuje pí. Deverová právní formu
„spolek“, navíc počkat, až budou pokyny z MZe. Původně jsme obdrželi informaci, že by
pro MAS měla být vhodná forma o.p.s., proto se naše MAS zúčastnila obou těchto
seminářů. Do výdajů SPL je uplatňován pouze tento druhý seminář. Obou seminářů se
zúčastnila manažerka MAS J. Bischoffiová.
29. 4. 2013 zorganizovala MAS LS v Jílovém informační seminář pro neziskové
organizace, které stejně jako MAS řeší transformaci v jinou právní formu nejpozději od 1.
1. 2014. Název „Občanská sdružení na rozcestí – spolek, obecně prospěšná společnost
nebo ústav?“. Příjemně nás překvapila hojná účast zástupců nejrůznějších NNO, kromě
zástupců NNO působících na území naší MAS přijeli rovněž zástupci 15ti NNO z jiných
regionů, kteří tuto problematiku také řeší.
12. 4. 2013 se v Ústí n. L. uskutečnil kulatý stůl s názvem „Propojení akademického a
aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém kraji – vzdělávání, výzkum a
spolupráce v novém programovém období EU“ pořádaný UJEP Ústí n. L., Přírodovědeckou
fakultou.
MAS Labské skály uzavřela s UJEP Ústí n. L., Přírodovědeckou fakultou, smlouvu o
vzájemné spolupráci. MAS nabízí mj. exkurze do svého území, zajištění workshopů a
seminářů na různá témata, např. regionální rozvoj, který je studijním oborem na této
fakultě, a rovněž možnost pro studenty zpracovávat bakalářské nebo diplomové práce a
krátkodobé praxe v MAS.
18. 4. 2013 se obě manažerky MAS LS a člen J. Jandásek zúčastnili workshopu v Ústí n.
L. s názvem „Strategické plánování měst a obcí – Na čem nám záleží (v rámci projektu
„Měníme věci kolem nás). Workshop vedla RNDr. B. Hušková, konzultantka a lektorka
2

pro strategické plánování, udržitelný rozvoj a metody rozvoje komunit. Workshop byl
zdrojem mnoha užitečných informací a tedy velkým přínosem pro obě manažerky.

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

Příprava na „Noc kostelů“, exkurzi ze Saského Švýcarska a exkurzi studentů UJEP (vše
květen 2013).
24. 4. se E. Šípová zúčastnila jako host večera 8. Podnikatelské kavárny v Děčíně na
téma „Soběstačnost a nezávislost“. Prezentovala činnost MAS, region a metodu Leader.
Na příkladech úspěšných projektů a manažerských záměrů ukazovala, že lze docílit
soběstačnosti regionu, i když je to dlouhodobá a obtížná práce.
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry
MAS průběžně aktualizuje své webové stránky, věnuje se propagaci regionu, metody
Leader, PRV a projektů a akcí žadatelů a členů. MAS je členem NS MAS, je zapojena do
KO NS MAS, E. Šípová je členkou PS Propagace a medializace. MAS je od dubna 2012
členem Destinačního fondu České Švýcarsko. Spolupracuje s o.p.s. České Švýcarsko
(příprava na exkurzi ze Saského Švýcarska v květnu).
MAS LS se podílela na společné propagaci MAS Ústeckého kraje – složky s informacemi o
každé MAS. Propagační materiály zkompletovala H. Dufková z KS NS MAS.
25. 4. 2012 provedl Monitorovací výbor návštěvy u vybraných žadatelů a monitoroval
realizaci jejich projektů a rovněž některé úspěšně realizované projekty.
25. 3. 2013 se sešly pracovní skupiny na společném zasedání v rámci komunitního
projednávání strategie MAS LS. Hlavní náplní byla aktualizace strategie MAS na základě
nově dostupných informací/ pokynů k tvorbě strategie. Další náplní bylo projednání
připravovaných akcí v regionu.
PS Propagace: členové jsou průběžně v kontaktu mailem, případně telefonem. Závěry:
Příprava propagace a stánku na akci „16. Koňský den“ ve Slavošově 25. 5. 2013.
Příprava informací na web MAS.

- další (účast na výstavách apod.)
Příprava na účast na výstavě „Má vlast“ v Praze na Vyšehradě.
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. MAS je od dubna členem Destinačního
fondu České Švýcarsko.

Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
Problémy nejsou. Častým dotazováním nebo osobním kontaktem se žadateli se daří
předcházet problémům např. s pozdním hlášením změn, které někdy zjistíme při
rozhovoru se žadateli.
problémy při realizaci IV.1.1
V současné době problémy nejsou. Ovšem zrušení možnosti podnikání manažerek/
zaměstnanců MAS představuje už v roce 2014 velké problémy pro existenci MAS. Na
režii SPL nebude dost financí, přestože jsme v r. 2012 ušetřili dost velkou částku,
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ovšem na provoz kanceláře MAS a mzdu alespoň 1 manažerky to nestačí. Protože se
manažerky nemohou podle Pravidel PRV dofinancovat z vlastního podnikání, bude
muset být chod MAS omezen.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
Problémy nejsou, dosud se žádný žadatel neodvolal. Důkladnou administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti manažerky zajišťují, aby nedostatečně připravené
projekty byly zachyceny a vyřazeny. Sledování dění v regionu MAS (zpravodaje a
weby obcí) se vyplatilo a přineslo další informace o realizaci projektů. Žadatelé jsou
neustále nabádáni k propagaci PRV a svých projektů.

2. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Předcházení problémů: podrobná kontrola soupisek a všech dokladů k vyúčtování –
metoda „čtyř očí“. Průběžný kontakt a komunikace se žadateli a zástupci SZIF.

3. 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 lednu na VH proběhlo doplnění člena spr. rady a současně II. místopředsedy MAS a
výběrová komise byla rozšířena o 2 nové členy VK.
v SPL: nahlášeno změněné složení VK, a správní rady. Doplněno aktuální organizační
schéma MAS podle skutečnosti. Nahlášeno nové území působnosti MAS (rozšířené na 24
obcí) a noví členové.
Fiche už nebyly měněny, MAS další výzvu nevyhlásila. Prostředky alokované na rok 2013
na projekty byly rozděleny v 9. výzvě MAS.

4. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 18 (z toho 2 vyřazeny v rámci admin. kontroly).
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:5
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:2
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 22
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 75
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1

4

5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení
Jiřina
Bischoffiová

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
PS

Úvazek/počet
odpracovaných hodin
úvazek 0,8

Náplň práce

Realizace SPL –
aktualizace fichí a SPL,
koordinace PS, webové
stránky, konzultace a
poradenství pro žadatele
a další činnosti v rámci
SPL
Ing. Eva
PS
úvazek 0,65
Realizace SPL,
Šípová
leden 2013,
aktualizace fichí a SPL,
od února 2013 koordinace PS,
úvazek na SPL konzultace a poradenství
0,55
pro žadatele, propagace
MAS a další činnosti
v rámci SPL
Alena
DPP
20
Admin. činnost –
Hanušová
zakládání, kopírování
dokladů (III. etapa
2012), příprava podkladů
v rámci výzvy (VK),
odesílání pošty
Ing. David
DPP
Práce ve výběrové komisi
Drobný
– návštěvy a hodnocení
projektů, výběr projektů
Jan
DPP
28
Práce ve výběrové komisi
Otradovský
– návštěvy a hodnocení
projektů, výběr projektů
Lucie
DPP
Práce ve výběrové komisi
Pisingerová
– návštěvy a hodnocení
projektů, výběr projektů
Mgr. Simona
DPP
28
Práce ve výběrové komisi
Weisheitelová
– návštěvy a hodnocení
projektů, výběr projektů
Naděžda
DPP
29
Práce ve výběrové komisi
Kocábková
– návštěvy a hodnocení
projektů, výběr projektů
Jana Kosíková DPP
Práce ve výběrové komisi
– návštěvy a hodnocení
projektů, výběr projektů
Petr Šulc
DPP
Práce v monitorovacím
výboru MAS LS
Jiří Krpálek
DPP
Práce v monitorovacím
výboru MAS LS
Členové MV dostali zaplaceno v květnu, proto budou uvedeni ve II. etapě

Poznámka

manažerka

manažerka

admin. síla

Člen VK
Člen VK

Členka VK
Členka VK
Členka VK
Členka VK

Člen MV
Člen MV
2013

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Účast na putovní výstavě Komunitní nadace Ústeckého kraje – prezentace
úspěšných projektů, které pro MAS podpořila Nadace.
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Probíhá spolupráce s UJEP,
rozvoje a cestovního ruchu.

Přírodovědeckou

fakultou

v oblasti

regionálního

V jednání spolupráce s městem Děčín, protože část členské základny spadá do
Děčínského okresu. Zájem o spolupráci především v oblasti cestovního ruchu a
propagace.
MAS navázala spolupráci s Okresní hospodářskou komorou okresu Děčín a
s Okresní agrární komorou Děčín a Ústí n. Labem.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Realizace SPL:vydání zpravodaje MAS, Valná hromada MAS, propagace MAS na několika
akcích, např. 16. Koňský den ve Slavošově, 9. 6. na hradě Tolštejn, 15. 6. v L. Chvojně;
3. Den MAS ve Verneřicích 3. srpna; prezentace na Zemi živitelce v Č. Budějovicích aj..
Realizace projektu „Společně Bránou do Čech“ s MAS Šluknovsko.
Dokončení aktualizace Místní rozvojové strategie MAS ve spolupráci se všemi původními i
novými obcemi.
Práce monitorovacího výboru.
Spolupráce s Mikroregionem Labské skály na pasportizaci památek v mikroregionu a
ohledně turistickýxh a cyklistických tras (příhraničně se saskou stranou).

Datum:V Jílovém dne 30. 5. 2013

Podpis:
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