Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: září – prosinec 2012
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 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. Současně bude muset být oddělena správní rada a programový výbor, které
jsou zatím spojeným orgánem MAS.
Rozšíření MAS: s obcemi bylo předjednáno, že k 1. 1. 2013 se působnost MAS rozšíří o
14 nových obcí, na celkových 24, z toho bude 23 obcí členy MAS.
9. Výzva byla vyhlášena 4. 12. 2012 (vyhlášené Fiche: 1 „Cestovní ruch a volný čas“,
Fiche 3 „Občanské služby“, Fiche 8 „Zachování kulturního dědictví“ a Fiche 9 „Podpora
podnikání na venkově“). Dne 10. 12. proběhlo školení žadatelů v prostorách ZŠ Velké
Chvojno, kde byli žadatelé seznámeni s podrobnostmi k výzvě a následně byly
domluveny jednotlivé konzultace. Odevzdávání projektů byl stanoven na 2. až 4. 1. 2013
– odevzdání projektů a jejich hodnocení výběrovou komisí spadá tedy do následující
etapy. Na MAS bylo odevzdáno celkem 18 projektů.
Současně MAS realizovala projekt podpořen z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
s názvem „Rozvoj MAS Labské skály“. Součástí byl i podprojekt zaměřený na děti „Radost
pro děti z MŠ a ZŠ“, jehož součástí byly 4 ekodny se soutěžemi, 2 pro děti z MŠ a 2 pro
děti ze ZŠ. Byl vypracován 1. návrh Místní rozvojové strategie MAS, se kterým se bude
ještě podrobně pracovat na jaře 2013 prostřednictvím workshopů a komunitního
projednávání.
22. 10. 2012 se sešly pracovní skupiny na společném zasedání.
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: Jedno Hlášení (č. 3): aktualizace Fichí č. 1, 3, 8 a 9.
1

Změny v SPL: žádné nebyly.

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos

Ve dnech 1. – 2. října 2012 se E. Šípová zúčastnila Národní konference Venkov a
mimořádné valné hromady NS MAS ČR v Nových Hradech. V rámci konference dochází
každý rok k výměnám zkušeností zástupců MAS s metodou Leader, programem PRV,
realizací SPL a dalších projektů. Důležitá propagace MAS, její činnosti a regionu po celé
ČR. Prezentace úspěšných projektů poskytuje inspiraci pro další činnost MAS. Říjnová
konference byla ze všech těchto hledisek velmi přínosná.

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

30. 8. – 4. 9. Stánek na tradiční výstavě Země Živitelka v Č. Budějovicích společně
s MAS Šluknovsko a MAS Západní Krušnohoří. E. Šípová společně s K. Tůmovou z MAS Č.
středohoří spoluzajistila stánek ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2012.
1. 9. 2012 stánek MAS 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 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.
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry
PS Propagace: členové jsou průběžně v kontaktu mailem, případně telefonem. Závěry:
Příprava propagace na akce „660 let Lipové a Žežic“ a „Jílovské slavnosti“. Příprava
informací na web MAS. Příprava šanonu s úspěšnými projekty a výstavy na zámek
v Jílovém.
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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.
14. 8. 2012 provedl Monitorovací výbor návštěvy u vybraných žadatelů a monitoroval
realizaci jejich projektů.
22. 10. 2012 se sešly pracovní skupiny na společném zasedání. Hlavní náplní byla
aktualizace Fichí pro nadcházející 9. výzvu, konzultace preferenčních kritérií ve Ficích,
výše max. způsobilých výdajů a další případné náměty. Sešli se zástupci 3 ze 4
pracovních skupin MAS LS: 1. „Děti a mládež, kultura, sport“, 2. „Propagace“, 3. „Rozvoj
obcí, cestovní ruch, památky“. Závěry: aktualizace fichí č. 1,3,8 a 9, formulace cílů a
priorit MAS pro nadcházející rok 2013. Do fiche pro podnikatele jsme přidali podmínku
propagovat projekty např. na vlastním webu.

-

další (účast na výstavách apod.)

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.
Ve dnech 4. – 6. října 2012 se J. Bischoffiová a P. Bischoffi zúčastnili veletrhu PAMÁTKY
2012 v Praze na výstavišti v Holešovicích. Zajišťovali propagační stánek MAS
s propagačními materiály a bannery, propagovali region MAS, jeho památky, ale rovněž
metodu Leader a PRV.

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
Nejsou.
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.

3. 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.
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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 listopadu na VH proběhly volby do výběrové komise, monitorovacího výboru a revizní
komise. To jsou orgány, které mají působnost 3 roky, správní rada/ programový výbor/
má čtyřleté volební období, tyto volby byly tedy odsunuty na příští rok, aby mohli být
zvoleni i členové z nových obcí, až blíže poznají činnost MAS.
v SPL: nahlášeno změněné složení VK, členové monitorovacího výboru ani revizní komise
se nezměnili, byli potvrzeni.
ve Fichích: aktualizace fichí č. 1,3,8 a 9 – změny v monitorovacích kritériích a částkách
maximálních způsobilých výdajů.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 (příjem 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
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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

15

P. Bischoffi

DPP

30

K. Pechová

DPP

6

Lenka
Vilímová
Ing. Helena
Voršilková
Petr Šulc

DPP

10

DPP

10

DPP

6

Jiří Krpálek

DPP

4

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,
odesílání pošty
Zajištění stánku MAS
v Praze 4. – 6. 10. 2012
Zajištění stánku MAS
v Tisé 28. 7. 2012
Zajištění stánku MAS
v Jílovém 8. 9. 2012
Práce v monitorovacím
výboru MAS LS
Práce v monitorovacím
výboru MAS LS
Práce v monitorovacím
výboru MAS LS

manažerka

manažerka

admin. síla

externí
pracovník
externí
pracovnice
externí
pracovnice
Členka MV
Člen MV
Člen MV

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.
Byl téměř dokončen projekt „Poznejme pověsti z městečka v údolí sov“. Realizace
projektu byla naplánována od 1. 1. do 31. 10. 2012, dne 7. 9. proběhla slavnostní
vernisáž brožury pověstí. Obsahem projektu bylo systematické seznámení dětí (vhodných
ročníků ZŠ) zábavnou formou s pověstmi Jílového – formou literárního čtení – ve
spolupráci s místní Základní školou, která se tohoto projektu účastnila. Na základě
vyslechnutých pověstí děti zpracovaly výtvarně své představy a dojmy. Vnikly tak hezké
obrázky (malovaná, kresby, modelovaná – podle fantazie) s tématikou těchto pověstí a
byla vydána velmi zdařilá brožura.
K 30. 11. 2012 byla úspěšně ukončena realizace projektu nazvaného „Rozvoj MAS
Labské skály“. V rámci projektu proběhly 4 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
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akcí byl Ekoden v ZŠ Povrly, kam se sjelo 135 dětí ze 7 okolních základních škol. Děti
plnily vědomostní, zábavné a pohybově zaměřené úkoly. Poslední plánovanou akcí byl
ekoden v Jílovém dne 3 října 2012, který se opět velmi vydařil, děti se pobavily a
zároveň se dozvěděly zajímavosti s ekologickou tématikou.
Probíhá spolupráce s UJEP v oblasti cestovního ruchu. Průzkum jednoho studenta
byl představen v rámci zasedání Euroregionu Elbe/ Labe v Ústí n. L. dne 18. 10. 2012.
Dne 16. 11. 2012 se E. Šípová zúčastnila Dne otevřených dveří ve vzdělávacím
zařízení v Laubusch (Německo), kde byla mj. představena i spolupráce MAS a UJEP,
katedrou geoinformatiky, a přislíbena další. E. Šípová následně přednášela studentům o
přípravě a realizaci projektů na Sněžníku dne 14. 12. 2012.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Realizace SPL: Příjem projektů v rámci 9. Výzvy MAS (prosinec 2012), administrativní
kontrola a kontrola přijatelnosti, školení a práce výběrové komise, schválení výběru
projektů správní radou MAS a registrace projektů na RO SZIF.
Realizace projektu „Společně Bránou do Čech“ s MAS Šluknovsko.
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.

Datum:V Jílovém dne 29. 1. 2012

Podpis:
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