Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden – duben 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
5. Výzva byla vyhlášena 3. 12. 2010 (vyhlášené Fiche: 1,2 a 3). Dne 9. 12. 2010
proběhlo školení pro žadatele v Libouchci. Výběr projektů byl stanoven na 3. – 7. 1.
2011. Výběrová komise se poprvé sešla 8. 2. (školení, předání podkladů a návštěvy
žadatelů v místě realizace projektů) a podruhé 11. 2. 2011 (návštěvy žadatelů v místě
realizace projektů). Vyhodnocení a závěrečné bodování projektů: 15. 2. 2011. Veřejné
obhajoby MAS nemá, místo toho jsou návštěvy žadatelů v místě realizace projektů, které
se velmi osvědčily. Výběr projektů schválila 17. 2. 2011 Správní rada a 22. 2. 2011 Valná
hromada MAS. Projekty se všemi potřebnými dokumenty byly 24. 2. 2011 zaregistrovány
na RO SZIF v Ústí n. L..
-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
14. 2. 2011 účast E. Šípové a J. Bischoffiové na školení MZe a SZIF na RO SZIF v Ústí n.
L.. Přínos: manažerky především získaly informace o změnách Pravidel, způsobu
aktualizace Fichí, SPL a další potřebné informace.
-

17. 2. 2011 proběhl „Seminář komunitní spolupráce“ na zámku v Jílovém, organizovala
MAS LS, přednášející: Miroslav Chlumský, o.s. Klika1, J. Bischoffiová, E. Šípová
Náplň: Co je komunitní plánování, jak vést komunitní jednání s veřejností (pravidla,
dokazování, transparentnost, je spolupráce s veřejností výhodná? Výhody a úskalí - jak
to zvládnout), příklady, komunitní spolupráce v rámci PRV.
Přínos: Semináře se zúčastnili zástupci neziskových organizací a obcí z regionu MAS.
Zapojování veřejnosti a komunitní plánování je jedním z preferenčních kritérií některých
fichí. Lektoři vysvětlili účastníkům pravidla a znaky zapojování veřejnosti a prokazování
této skutečnosti v projektech PRV (i jiných). Semináře se zúčastnilo 15 osob + 1 lektor a
2 manažerky MAS).
10. 3. 2011 Seminář pro zemědělce v Lučním Chvojně – (účast E. Šípová, J. Bischoffiová)
Téma: Možnosti získání dotací pro zemědělce a chovatele koní, prezentace možností: PRV
ČR, PRV osa IV. Leader a Krajský úřad UL kraje; diskuse s účastníky.
Přínosy: vyšší informovanost zemědělských subjektů, která může vést k dalším
projektům podaným přes MAS do osy IV. Leader nebo individuálně do některého
z možných dotačních titulů. Semináře se zúčastnilo 10 osob.
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7. 4. 2011 Seminář „Oživení sakrálních památek“ v Krásné Lípě, účast J. Bischoffiová, I.
Krupičková
Jednalo se o seminář organizovaný o.p.s. České Švýcarsko, kde byly představeny metody
a projekty k oživení sakrálních památek, rozvoji cestovního ruchu a tvorba poutních
stezek.
7. 4. 2011 Seminář AZV Děčín pro zemědělce „Možnosti pro zemědělce 2011“, účast
s prezentací E. Šípová
28. – 29. 4. 2011 účast E. Šípové na mezinárodní konferenci LINC pro MAS a regiony
Leader z Evropy. Budoucnost Leaderu po r. 2014, příklady úspěšných projektů, hledání
možností spolupráce, výměna zkušeností. Tematicky zaměřené workshopy a přednášky –
využívání regionálních zdrojů a výrobků, šetrná mobilita, čerpání zdrojů s využitím
ochrany přírody. Přínos: mezinárodní výměna zkušeností, navázání nových kontaktů,
jednání o spolupráci s MAS Saské Švýcarsko, prezentace regionu MAS a její činnosti (více
než 200 účastníků).
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
16. 4. 2011 Den MAS společně se 4. Slavnostmi jara v Petrovicích, stánek MAS
s propagačními předměty, umístěny 2 bannery MAS, v soutěžích pro děti (soutěž o
znalostech regionu – pro větší děti a „malovací“ soutěž pro menší děti) a na kole štěstí
rozdávány propagační předměty, v rámci propagace byl rozdáván návštěvníkům leták
MAS. Na Dni MAS byl prezentován propagační banner MAS a nový banner o úspěšně
realizovaných projektech obce Petrovice z PRV, osy IV. Leader.
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry
9. 2. 2011 Setkání pracovních skupin v Tisé – Turistická chata, za MAS LS J. Bischoffiová,
E. Šípová. Závěry: informace o jednotlivých připravovaných akcích a rozdělení úkolů. 16.
4. Den MAS zajistí E. Šípová. 8. 5. 2011 divadelní představení „Máj“ v Petrovicích – zajistí
J. Bischoffiová. Záchrana anděla ze Schönsteinu – J. Bischoffiová a J. Jandásek. Pozvánka
na školení ke komunitní spolupráci na 17. 2. 2011. Diskutována nová oblast podpory –
fiche 8 (Památky – prac. název – společné návrhy na preferenční kritéria, dále byla
podána účastníkům zevrubná informace o probíhající aktualizaci SPL)
21. 4. 2011 Setkání pracovních skupin v Ostrově u Tisé, diskuse k aktualizovaným a
přidaným Fichím 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. a aktualizaci SPL. Za MAS LS J. Bischoffiová, E.
Šípová. PS: 1. Děti, mládež, kultura, sport, 2. Rozvoj obcí, cestovní ruch, památky a
členové Výběrové komise MAS.
Závěry: připomínky k jednotlivým Fichím, které manažerky zapracují do návrhů
aktualizace Fichí a aktualizaci SPL
- další (účast na výstavách apod.)
17. 3. Valná hromada NS MAS ČR ve Křtinách – účast E. Šípová
V rámci realizace projektu „Naše živé kostelíky“ na oživení památek v regionu MAS (akce
probíhají většinou o víkendech) je propagována činnost MAS v souvislosti se SPL (letáky,
zpravodaje, informace poskytnuté osobně 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. Setkání KO NS MAS a zároveň jednání se
zástupci Ústeckého kraje proběhlo v Ústí n. L. dne 15. 2. 2011.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
Problémy nejsou
2

problémy při realizaci IV.1.1
Za poslední etapu (III/2010) bylo předloženo vyúčtování s chybou (uplatnění platů a
telefonů z 12/2010 zaplacených v lednu 2011). SZIF provedl korekci a uplatnil sankci
vůči MAS ve výši 77 624,- Kč. V předchozích etapách neměla MAS žádný problém a
vždy bylo proplaceno 100% částky vyúčtované v jednotlivých ŽoP.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
Problémy nejsou, dosud se žádný žadatel neodvolal.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Předcházení problému s vyúčtováním způsobilých výdajů: podrobné studium Pravidel a
ještě podrobnější kontrola soupisky a všech dokladů k vyúčtování.
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 (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):MAS se v tomto období zabývala
aktualizací SPL, ale změny budou schváleny v další etapě (2/2011).
ve Fichích: Na Valné hromadě v únoru 2011 bylo odsouhlaseno, že budou přidány 2
Fiche: 8 Zachování kulturního dědictví a 9 Podnikání na venkově.
Stávající fiche budou novelizovány podle nových pravidel PRV a podle potřeb zjištěných
v našem regionu. V některých fichích bude rozšířen okruh možných žadatelů; v rámci
fiche 3 bude nově možné realizovat i projekty zahrnující tzv. veřejnou podporu, tj. i
projekty, v rámci kterých dochází k ekonomickým aktivitám. Fiche 7 bude rozšířena o
možnost realizovat výstavbu nebo opravu rozhleden. Tyto změny byly odsouhlaseny
pracovními skupinami 21. 4. 2011 a ještě budou schváleny Valnou hromadou MAS v
červnu.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 11
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:8
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:8
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 21
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 123
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0
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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 0,55

Alena
Hanušová

DPP

39

Naděžda
Kocábková

DPP

25

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

DPP

22

DPP

22

DPP

22

DPP

0

Lucie
Pisingerová
Jiří Schick

DPP

0

DPP

22

Zuzana
Wurstová
Petr Šulc

DPP

0

DPP

4

Pavel Palička

DPP

4

Ing. Helena
Voršilková
Miloslav
Kocábek
Hana
Vyleťalová

DPP

0

DPP

0

DPP

10

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 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
Zajištění stánku na Dni
MAS

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
Externí
pracovník
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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
Pokračování realizace projektu „Naše živé kostelíky“ve spolupráci s OS Středohoří sobě,
OS Chvojensko a Petrovickým spolkem pro obnovu a zachování tradic.
Jednotlivé akce:
9. 1. 2011 „Tři koruny pro Libouchec“ – tříkrálové čtení s hudebním doprovodem
27. 3.2011 Jarní koncert mužského kvarteta Consilia v Lipové
29. 4. 2011: Kostel Sv. Františka Xaverského v Bělé u Děčína, literárně-hudební pořad a
přednáška „Sonety svatého Františka Xaverského“
Zapojení do projektu Ostrovní akademie – MAS je partnerem nositele projektu OS
Středohoří sobě (soubor odborných přednášek)
29. 3. 2011 Mayské pyramidy, kult jeskyní a hor - kostel Nejsvětější Trojice, Jílové
10. 5. 2011 – Neolitické rondely- pravěká hřiště nebo místa kultu? – kostel Javory
24. 5. 2011 – Pražský hrad a Mikulčice - místa kultu, místa paměti

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Realizace SPL: Vydání zpravodaje MAS, pokračování aktualizace SPL a Fichí; vyhlášení 6.
Výzvy MAS v srpnu 2011, zpracování dotazníku pro hodnocení MAS, práce
monitorovacího výboru.
Ostatní:
1) Příprava projektu na záchranu Schönsteinského anděla ve spolupráci s obcí Tisá a
farností v Ústí n. Labem
2) Příprava česko-německé spolupráce s MAS Saské Švýcarsko na téma „Solná
stezka“(vyhledání původní trasy, vyznačení, propagační materiály, doprovodné
akce – jarmarky a slavnosti v obcích na trase)
3) Akce „Mirkovské bílení“ 18. 6. 2011 ve spolupráci s OS Středohoří sobě –
připomenutí historie a současnosti kaplí v Mírkově spojené s naučně-zábavným
odpolednem pro veřejnost
4) Zpracování propagace v audio – vizuální verzi, realizované projekty z PRV
5) Poradenství v oblasti činnosti neziskových organizací v regionu

Datum:V Jílovém dne 24. 5. 2011

Podpis:
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