PŘEHLED PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ MAS – ROK 2011
A)Územní studie (2)
- Aktualizace ISÚ
- Střednědobá evaluace SPL

B)Opatření k poskytování informací o území MAS a SPL (18)
-

Presstrip agentury CzechTourism regionem MAS
Pracovní slupina Cestovní ruch, fungování Regionální pracovní skupiny
Aktualizace www
Umístění videoklipů o regionu MAS a o Památníku P.Chelčického na
server YouTube
Terénní šetření a konzultace při realizaci Aktualizace SPL
Účast na výstavě Jihočeský kompas (prezentační stánek, marketingová
kapmaň, spoluorganizace farmářského trhu – ovocnáři)
Veřejná prezentace činnosti MAS na MZe
Veřejná prezentace záměru MAS v rámci Projektu spolupráce na MZe
Účast na výstavě Země Živitelka (vlastní stánek s obsluhou, interaktivní
prvky – půjčování převlečníku z Památník uPetra Chelčického, nové
tiskoviny)
Reciproční návštěvy partnerské oblasti/LAG v Bavorsku, prezentace
činnosti a spolupráce s rámci přípravy projektu OP LZZ
Účast na akci LEADERfest, propagační stánek místní chráněné dílny a
dalších místních producentů
Účast na jednáních KAZV (region, kraj)
Realizace famtripu/zahraniční stáže pracovníků z MAS ze Slovenska
Spolupráce na realizaci famtripu/zahraniční stáže odborníků na rozvoj
venkova ze Srbska
Účast na jednáních KS MAS
Účast na jednáních NS MAS (pracovní skupina LEADER a pracovní
skupina Vize a rozšíření)
Účast na akci Jihočeský venkov, prezentace prostřednictvím bannerů
Vydávání e-bulletinu Kaleidoskop

C)Vzdělávání členů (11)
Přehled seminářů (akce, místo popř. organizátor/měsíc):
Sedlec a Lhenice, školení výběrové komise – MAS(02)
Klatovy, školení pravidel LEADER apod. – SZIF (02)
Křtiny , seminář v rámci VH NS MAS – NS MAS (03)

Praha, seminář Asertivita I.
České Budějovice, semináře v rámci ZŽ (08)
Různá místa MAS – proškolení členů pracovních skupin
České Budějovice, seminář POV (10)
Prčice, semináře v rámci konference Venkov (11)
České Budějovice, seminář CzT (11)
České Budějovice, seminář JčANNO (12)
Sankt Poelten, konference (11)

D)Propagační akce (14)
Prestrip CzT
Podpis Smlouvy o partnerství s bavorskými partnery
Slavnosti květů
Akce 750.let Pištína
Divadelní festival Vadkov
Akce Pouť Chelčice
Výstava země Živitelka
Akce Pouť Češnovice
Akce trh sv. Jiljí ve Lhenicích
Slavnosti plodů-cykloakce
Famtrip pro mas ze Slovenska
Jihočeský kompas
Slavnosti plodů
Akce MASky s sebou (mikulášská)

