Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden – duben 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
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. Dne 6. 12. 2011 se uskutečnilo školení pro žadatele v Jílovém, kde byla celkem
vysoká účast žadatelů.
-

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 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.
19. 4. 2012 proběhlo školení žadatelů na Sněžníku v rámci 8. Výzvy (vyhlášena 16. 4.
2012).
27. 2. 2012 se sešla pracovní skupina „Cestovní ruch“ (podskupina Rozvoje obcí).
MAS LS podala jako KMAS projekt spolupráce s názvem „Společně bránou do Čech“.
Hlášení o změnách: Jedno Hlášení Fiche 2 a 7 – pouze přepsané do nových formulářů
Rozšíření MAS:
MAS Labské skály intenzívně jedná s obcemi mikroregionu Benešovsko, mikroregionu
Velkobřezensko a obcí Chuderov.
Jednání ohledně rozšíření MAS se uskutečnila: 9. 2. obec Těchlovice, 22. 2. Mikroregion
Velkobřezensko (V. Březno), 5. 3. Obce Merboltice a Verneřice; 19. 3. Velké Březno –
obecní zastupitelstvo; 4. 4. Starý Šachov; 12. 4. Dobrná OZ; 18. 4. Malečov (OZ).
V roce 2012 vstoupí do MAS pouze obec Velké Březno. Další obce (ca. 10) vstoupí do
MAS v roce 2013.
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účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
17. 1. 2012 proběhlo ve Vysočanech u Hrušovan setkání MAS Ústeckého kraje
(zajišťovala MAS SZK). Zástupci všech MAS si navzájem vyměnili zkušenosti, informovali
se o dění v MAS, o problémech i úspěších, otázka zaměstnání koordinátora NS MAS a
příspěvek MAS na něj, VH v Rumburku, příprava vydání společné propagační brožury.
Přínos: nové informace, výměna zkušeností s ostatními MAS, příprava jednotného
propagačního materiálu. Účast: E. Šípová
-

15. 3. 2012: VH NS MAS Rumburk – přínos výměna informací, zpráva o činnosti NS MAS
a koordinátora NS MAS, dokument Vize 2014+ - informace k příštímu programovému
období. Účast: E. Šípová
19. 4. 2012 proběhlo na Sněžníku (Hotel Hřebenová bouda) školení pro žadatele v rámci
8. Výzvy MAS
23. 3. 2012 se J. Bischoffiová účastnila Kurzu k zadávání veřejných zakázek a získala
certifikát o jeho absolvování. Kurz pokračuje ještě 28. 5. 2012.

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

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.
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry
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 2012. Zjištění
možnosti nechat vyrobit propagační dřevěné stojany – jednotné pro MAS.
PS Propagace: členové jsou průběžně v kontaktu mailem, případně telefonem. Závěry:
do 30. dubna příprava fotografií úspěšných projektů z PRV do brožury KS MAS. Příprava
propagace na akci „2 Den MAS“. Příprava informací na web MAS.
- další (účast na výstavách apod.)
V tomto období žádné.
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.

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. Důkladnou administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti manažerky zajišťují, aby nedostatečně připravené
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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 nabádání 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 SZIF.
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: žádná změna.
ve Fichích: Fiche č. 2, a 7 byly pouze přepsány do nových formulářů, aby mohla být
vyhlášena 8. Výzva MAS.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
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
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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

32

Naděžda
Kocábková

DPP

38

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

DPP

33

DPP

35

DPP

35

DPP

32

Zuzana
Wurstová

DPP

32

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

manažerka

manažerka

admin. síla

předsedkyně
VK
členka VK
člen VK
člen VK
člen VK
členka VK
(náhradnice)

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
zpravodaj, CSV, děti, kostely a brožura Jíl., Noc kostelů
Aktivity v souvislosti s rozšířením MAS – uvedené na str. 1 – souvisejí i se SPL i s ISPÚ.
Probíhá 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 bude vydána brožurka s některými pověstmi
- které budou
představovat I. díl publikační řady.
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Probíhá realizace projektu „Cykloturistická mapa MAS a mikroregionu Labské skály
a části MAS Saské Švýcarsko“. Mapa bude vydána v červenci 2012 s finanční podporou
MZe – Celostátní sítě pro venkov.
Probíhá 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.
Probíhá příprava zpravodaje MAS, tentokrát s finanční podporou Ústeckého kraje
v rámci projektu „Rozvoj MAS Labské skály“
Probíhá příprava na seminář a workshop s prezentací úspěšných projektů PRV a
poradenství k realizaci projektů v rámci CSV. Plánovaný termín: 31. 5. 2012.
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.
Probíhá příprava na další „Noc kostelů“ – tradiční akce otevření sakrálních
památek během jedné noci. Jednání s děkanstvími a arcibiskupstvím, jednání se zástupci
jednotlivých vybraných kostelů – tvorba programu.
Osloveny ke spolupráci CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. CHKO Č.
středohoří se uskuteční několik ekologicky zaměřených výletů pro žáky ZŠ např. na
Radobýl nebo Bílé pláně.
Podnikatelská činnost MAS: poradenství pro obce, vyhledávání dotačních titulů.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Realizace SPL: Pokračování činností v souvislosti s 8. Výzvou MAS (duben 2012),
administrace žádostí, hodnocení výběrové komise, registrace na SZIF.
Vydání zpravodaje MAS.
Seminář a workshop s prezentací úspěšných projektů PRV a poradenství k realizaci
projektů v rámci CSV. Plánovaný termín: 31. 5. 2012.
Uskutečnění akce „Noc kostelů“ 1. června 2012. Autobusový výlet po venkovských
kostelících, v každém kostele nebo kapli je připraven kulturní program.
Další jednání s obcemi mikroregionů Velkobřezensko a Benešovsko a obcí Chuderov o
možnosti spolupráce s MAS a rozšíření MAS do dalších obcí od r. 2013.
Realizace projektu nazvaného „Rozvoj MAS Labské skály“. V rámci projektu proběhnou 2
semináře – komunitní plánování, SWOT analýza rozšířeného regionu a zjišťování
podrobností ze zájmového území; současně aktualizace strategie MAS Labské skály
v původním území. Aktualizace ISÚ.
Realizace projektu „Za poznáním, historií a kulturou do vesnických kostelíků“. Součástí je
Noc kostelů, vydání brožurky o venkovských kostelících a její slavnostní pokřtění ve
spolupráci s OS Středohoří sobě.
Práce monitorovacího výboru.
Obhajoba projektu spolupráce s MAS Šluknovsko.
Příprava na hodnocení MAS v létě 2012.

Datum:V Jílovém dne 29. 5. 2012

Podpis:
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