Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: květen – srpen 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
6. Výzva byla vyhlášena 1. 8. 2011 (vyhlášené Fiche: 1 Cestovní ruch,7 Trasy a stezky a
8 Památky). Výběr projektů byl stanoven na 2. – 5. 9. 2011. Výběrová komise se v rámci
této Výzvy sejde až v říjnu 2011, v období květen – srpen 2011 její členové pro MAS
nepracovali. Celkem byly na MAS odevzdány 3 projekty, pouze ve Fichi 8 (Památky). Do
ostatních dvou Fichí se nikdo nepřihlásil.
-

Valná hromada MAS schválila dne 14. 6. 2011 aktualizaci Fichí 1,2,3,5,7 a nově přidané
Fiche č. 8 a 9. Fiche 4 již nebude vyhlášena – po změně Pravidel je totožná s fichí č. 3
(obě byly sloučeny). Fiche 6 bude aktualizována dodatečně.
MAS zpracovala dotazník požadovaný MZe v rámci hodnocení MAS a odevzdala jej
v řádném termínu. Vydán Zpravodaj MAS (květen 2011).
-

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

20. 5. 2011 Zasedání pracovní skupiny „Propagace a medializace“ v Praze na MZe.
Komunikace s odborníky a profesionály v propagaci mimo NS MAS ČR
Propagace a medializace metody Leader a NS MAS ČR – implementace plánu činnosti NS
MAS ČR, Marketing venkova, místních produktů, služeb a cestovního ruchu –
implementace plánů činnosti NS MAS ČR. Účastník: E. Šípová
Přínos: výměna zkušeností s ostatními MAS, získání aktuálních informací (např.
k hodnocení MAS v létě a k výstavě Země živitelka aj.)
12. 7. 2011 proběhlo ve Varnsdorfu setkání MAS Ústeckého kraje. Zástupci všech MAS si
navzájem vyměnili zkušenosti, informovali se o dění v MAS, o problémech i úspěších.
MAS zvažují spolupráci napříč krajem na vyznačení hippotras.
V rámci tohoto semináře proběhlo školení k evaluaci činnosti MAS, které vedl mgr. M.
Jarolímek. Pan Jarolímek ukázal přítomným, jak lze evaluaci provádět, přidal tipy a rady.
Interní evaluaci upřednostňuje, lze samozřejmě nechat si zpracovat evaluaci na zakázku
např. od jiné MAS nebo agentury. Nejlepší je kombinace obou postupů – udělat si
sebehodnocení a současně nechat si ohodnotit práci nezávislou osobou z MAS nebo
agentury.
Dne 4. 8. 2011 proběhlo školení pro žadatele v rámci 6. Výzvy v Lučním Chvojně (Ranč
Fox Riders). Účast za MAS: J. Bischoffiová, E. Šípová
Přínos: Podrobné aktuální informace pro žadatele k projektům do 6. Výzvy MAS, řešení
konkrétních dotazů žadatelů
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16. 6. 2011 Svojšín - Seminář „Obnova venkovského kulturního dědictví“, pořadatel:
MAS Český západ
Přínos: účast na Semináři „Obnova venkovského kulturního dědictví“ byla prospěšná,
protože MAS Labské skály na základě aktualizace SPL zařadila další fichi, týkající se právě
záchrany kulturního dědictví, kterou chceme v našem regionu realizovat.
17. 6. 2011 Pokračování cesty – výměna zkušeností s MAS Český západ. p. Miroslava
Válová (předsedkyně a manažerka MAS Český Západ), účast J. Bischoffiová, I.
Krupičková, Ing. arch.Olga Tausingerová architektka spolupracující na projektech z OSY
IV., Ing.arch. Josef Krause architekt spolupracující na projektech z OSY IV. Leader.
(návštěva úspěšných projektů v obcích Olbramov, Zliv, Vysoké Sedliště, Planá, Otín,
Boněnov, Vysoké Jemné, Lestkov, Křivce); účast J. Bischoffiová, I. Krupičková (členka
SpR MAS a pracovní slupiny „Rozvoj obcí, cestovní ruch, památky).
28. 6. 2011 Seminář PORUŠENÍ PODMÍNEK POSKYTNUTÍ DOTACE U PROJEKTŮ ZE SF,
Praha, účast J. Bischoffiová. Pořadatel: společnost OTIDEA a. s., Palác Broadway Na Příkopě 31, Praha 1. Lektor: Ing. Pavel Černý. Seminář byl zaměřený k objasnění
otázek ke kontrolám ex post u projektů spolufinancovaných z SF obecně (z různých
programů i PRV).
Přínos: Zjištění všech úskalí při vyúčtování a po dobu udržitelnosti projektů, výměna
zkušeností s ostatními účastníky. Předpisy EU, nejčastější chyby žadatelů, praktické
příklady aj.
26. 8. 2011 Výstava Země živitelka – účast na semináři „Podpora rozvoje venkova v ČR“,
pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s
Ministerstvem zemědělství, účast J. Bischoffiová
Přínos: získání aktuálních informací o plánech na rozvoj venkova od r. 2014, možnost
zeptat se odborníků na rozvoj venkova a možnost výměny názorů a zkušeností
s ostatními zástupci MAS.

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
nebyly
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry
14. 6. 2011 se před zahájením Valné hromady MAS LS sešly v Libouchci pracovní skupiny
„Rozvoj obcí, cestovní ruch, památky“ a „Propagace“.
Rozvoj obcí, cestovní ruch, památky: členové si předali informace o připravovaných
akcích v jednotlivých obcích a požádali o jejich propagaci. Závěry: předat členům PS
Propagace seznam akcí, aby mohly být zveřejněny. Aktualizovat každý ve své obci
zásobník projektů a předat manažerkám MAS (nejen obce, ale i NNO a podnikatelé).
Propagace: členové jsou průběžně v kontaktu mailem, případně telefonem. Závěry:
společná příprava letáku o MAS na výstavu Země živitelka do 15. 8. 2011, následně
vytištění. Do jednání spr. rady v září připravit nabídku možností propagace MAS např.
pomocí DVD a nabídky profi webových stránek.
- další (účast na výstavách apod.)
25. – 27. 8. 2011 Zajištění stánku na výstavě Země živitelka v Č. Budějovicích (společný
stánek MAS Labské skály a MAS Sdružení západní Krušnohoří). Naše MAS se zapojila do
soutěže pro účastníky výstavy, věnovala věcné ceny – i proto byla návštěvnost stánku
vysoká. Stánek zajišťovaly M. Kopecká a J. Bischoffiová.
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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.
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 ţadatelů
Problémy nejsou, dosud se žádný žadatel neodvolal.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Předcházení problémů: podrobná kontrola soupisek a všech dokladů k vyúčtování –
metoda „čtyř očí“.
4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je jiţ v hlášení):
v SPL: Částečná aktualizace SPL byla nahlášena po Valné hromadě v červnu 2011. Na
základě rozhodnutí členů MAS přidat 2 oblasti podpory ke stávajícím musely být doplněny
další cíle a priority do SPL a rovněž text týkající se Fichí byl aktualizován.
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 byly novelizovány podle nových pravidel PRV a podle potřeb zjištěných
v našem regionu. Po změně Pravidel v r. 2011 byly stávající fiche č. 3 a 4 totožné, proto
byly sloučeny do jedné fiche č. 3. Fiche č. 7 byla rozšířena o možnost realizovat výstavbu
nebo opravu rozhleden. Tyto změny byly schváleny Valnou hromadou MAS 14. 6. 2011.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Ţádostí o dotaci: 3
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:9
Počet Ţádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:6
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 25
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 117
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 0,65
od 1. 6. 2011

Alena
Hanušová

DPP

14

Naděţda
Kocábková

DPP

0

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

DPP

0

DPP

0

DPP

0

DPP

0

Lucie
Pisingerová
Jiří Schick

DPP

0

DPP

0

Zuzana
Wurstová
Petr Šulc

DPP

0

DPP

4

Pavel Palička

DPP

4

Ing. Helena
Voršilková
Miloslav
Kocábek
Miluše
Kopecká

DPP

0

DPP

0

DPP

30

Jiřina
Bischoffiová

Náplň práce

Poznámka

Realizace SPL –
aktualizace fichí a SPL,
koordinace PS, webové
stránky, konzultace a
poradenství pro ţadatele
a další činnosti v rámci
SPL
Realizace SPL,
aktualizace fichí a SPL,
koordinace PS,
konzultace a poradenství
pro ţadatele, 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
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 MAS na
Zemi ţivitelce

manaţerka

manaţerka

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
8. 5. 2011 v rámci projektu „Naše živé kostelíky“ (organizátor MAS Labské skály) Kostel
sv. Mikuláše Petrovice: Zakončení projektu Naše živé kostelíky - Divadlo dětí z K. Varů –
dramatizace básně K.H. Máchy - Máj
Zapojení do projektu Ostrovní akademie – MAS je partnerem nositele projektu OS
Středohoří sobě (soubor odborných přednášek)
10. 5. 2011 – Neolitické rondely- pravěká hřiště nebo místa kultu? – v kostele v Javorech
24. 5. 2011 – Pražský hrad a Mikulčice - místa kultu, místa paměti
27. 5. 2011 naše MAS se zapojila do evropského projektu „Noc kostelů“, jeden den
v roce, kdy se návštěvníkům otevírají kostely, kaple a modlitebny večer a v noci. MAS
Labské skály zorganizovala autobus pro účastníky a program v kostelech (ve spolupráci
s místními obyvateli a farností). Účastníci letošní Noci kostelů si prohlédli kostely
v Libouchci, Petrovicích, Arnultovicích. Čermné, Povrlech, Mojžíři a Ústí n. L.
„Univerzita 3. věku“ (U3V): Dne 17. 2. 2011 byl slavnostně zahájen první semestr U3V
v Jílovém. Tento pilotní semestr byl zahájen Ing. Klárou Nehodovou ze Zemědělské
technické univerzity v Praze. V květnu a v červnu proběhly další semestry, vždy ny
zámku Jílové, za technické podpory MAS. Mmoderátorka přednášek: Petra Nedvědová.
Projekt na záchranu Schönsteinského anděla ve spolupráci s obcí Tisá a farností v Ústí n.
Labem byl úspěšně realizován a anděl byl šetrně převezen z Libouchce do kostela v Tisé
(28. září 2011 bude anděl v kostele „slavnostně přivítán“). Projekt podpořila Komunitní
nadace Euroregionu Labe
MAS odevzdala v červnu žádost na česko-saský projekt spolupráce s názvem „Regionální
produkty jsou naše šance“. Projekt byl zamítnut – budeme hledat jiné možnosti, jak
příhraničně spolupracovat.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Realizace SPL: Příprava na hodnocení MAS, obhajoba v Praze dne 9. 9. 2011. Celková
aktualizace SPL. Střednědobá evaluace činnosti MAS. Vyhlášení 7. Výzvy MAS v prosinci
2011, práce monitorovacího výboru a výběrové komise.
Uspořádání informačního semináře pro členy, příznivce, nové obce (oslovené za účelem
přistoupení k MAS), veřejnost aj. Prezentace úspěšných projektů, poradenství ohledně
PRV.
Ostatní:
1) Exkurze do pletárny v Chřibské – v rámci CSV. Jednodenní tematická exkurze
autobusem. Plán: 18. 10. 2011
2) Exkurze do MAS Český západ: nový termín v listopadu 2011. Výměna zkušeností,
úspěšné/ neúspěšné projekty, možnosti spolupráce s jinými MAS.
3) Plánovaná akce „Mirkovské bílení“ ve spolupráci s OS Středohoří sobě se vzhledem
k opravám kapličky v Mírkově nekonala, uskuteční se až v roce 2012.
4) Zpracování propagace v audio – vizuální verzi, realizované projekty z PRV –
odloženo. Profesionální webové stránky MAS – pravděpodobně do konce r. 2011.
5) Vytvoření dalšího banner „úspěšné projekty“ a powerpointové propagace na stejné
téma
6) Zapojení dalších aktérů z regionu do spolupráce
7) Poradenství v oblasti činnosti neziskových organizací v regionu

Datum:V Jílovém dne 26. 9. 2011

Podpis:
5

