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Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 01.05.2014 - 31.8.2014
Název MAS: Občanské sdružení „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční
skupina
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Petr Leber, manažer MAS a Ing.
Marta Krejčíčková, manažer SPL a Monika Hůrská, administrativní pracovník MAS a Ing.
Jaroslava Mitášová, administrativní pracovník MAS
kontakt I.

: 773187564 , e-mail: krejcickova@masrozkvet.cz

kontakt II. : 774139464 , e-mail: kancelar@masrozkvet.cz
kontakt III. : 774443779 , e-mail: asistent@masrozkvet.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období
(uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):


konzultační dny



jednání Programového výboru MAS/správní rady OS



kontroly a konzultace projektů na místě realizace



konzultace členů MAS a zástupců obcí ze zájmového území MAS



jednání v obcích MAS/obecních úřadech,



komunikace s partnery v Horním Rakousku (Regionalmanagement OÖ,
LAG)



komunikace a setkání s regionálními partnery, navazování nových kontaktů



účast na jednání KS MAS ČR



komunikace tématických pracovních skupin (propagace, evaluace SPL , PV)



účast na kontrole projektu ex post ve Vadkově
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individuální konzultace projektů a projektových záměrů, průběžné
doplňování databáze záměrů a projektů, monitoring realizace podpořených
projektů



účast na prezentačních a propagačních akcích v regionu MAS pořádaných a
spolupořádaných MAS Rozkvět, představení činnosti MAS v rámci dalších
akcí v regionu MAS



prezentace MAS na Zemi Živitelce



propagace MAS v místních zpravodajích



realizace projektů spolupráce „ Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov“
a „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ a „ S Peklíkem na výlet“,
„S Peklíkem na vandr“



členství MAS v Národní síti Zdravých měst ČR



jednání
se
spolupracujícími
MAS
partnery/dobrovolníky projektů spolupráce



administrace Grantu MAS 2014



pořádání jednání KS MAS

a

místními

partnery

a

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


kurz Lektor pro další vzdělávání



Zvyšování finanční kapacity MAS a mikroregionů



Kurz komunikačních dovedností



školení SCLLD Vodňany



školení ke Stanovám MAS v Českých Budějovicích
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Přínosy účasti na těchto akcích: zvyšování kvality řízení organizace a přínosy pro realizaci
SPL, rozvoj manažerských dovedností, další vzdělávání členů MAS a zástupců obcí
zájmového území MAS, navazování nových kontaktů a spolupráce v rámci regionu MAS,
mezi MAS v rámci ČR a mezinárodně
informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
Grant MAS 2014
akce v rámci projektů Spolupráce
účast na výstavě Landesgartenschau Deggendorf
účast na akci Žehnání praporu ve Frymburku ve Dne požární bezpečnosti 2014

-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry


evaluace projektů


kontrola realizace plnění grantu MAS na podporu činností NNO v regionu
MAS

-

další (účast na výstavách apod.)
Trvale: aktualizace www MAS.
pravidelná propagace MAS v místních Zpravodajích


Slavnosti květů v Chelčicích



V rámci projektu spolupráce S Peklíkem na výlet – cyklovýlet do Boletic
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2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

- ne

problémy při realizaci IV.1.1

- ne

problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
- Ne
další
- Ne.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Není relevantní

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):
ne

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3
Počet konzultací na místě realizace: 4

Počet účastí na kontrolách SZIF: 4
Další: ne
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6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno, příjmení

Pracovní smlouva/

Úvazek/počet
odpracovaných hodin

Náplň práce

Poznámka

DPP/DPČ
Monika Hůrská

Pracovní smlouva

0,2 úv.

Administrativní
pracovník

Ing. Petr Leber

DPČ

Max. 80 hod/měsíčně

Manažer SPL

7.Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
V Centru pro neziskový sektor ve Lhenicích (provozovna MAS) jsou realizovány
pravidelné i nepravidelné akce (vzdělávací kurzy, osvětové a informační akce, jednání
pracovních skupin MAS a další jednání, výstavky, neformální vzdělávání, kurzy tanců,
nácviky souborů, setkání občanů apod.).
V chelčickém Klubíčku (provozovna MAS) jsou realizovány především akce pro děti a
mládež, cvičení maminek s dětmi (od kojeneckého věku vč. terapeutického cvičení a
zapojení osob s hendikepy), setkávání dobrovolníků (spolupráce s Chelčickým domovem
sv. Linharta) a zkoušky divadelního souboru Chelčické štěstí.
Realizace projektu přeshraniční spolupráce CZ-AT „ Linecká stezka“.
Účast na jednáních KS MAS ČR.
Realizace společné propagace a monitoring projektů spolufinancovaných z Grantu MAS
(další propagace MAS).
Připravuje se další pravidelná evaluace SPL a ISÚ, také ve vazbě na provedená aktuální
místní šetření.
Komunikace dalších projektů spolupráce v rámci ČR a mezinárodní (Horní Rakousko,
Bavorsko).
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8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Monitoring ukončených projektů (v období udržitelnosti), průběžné hodnocení dopadů
projektů (místní a dotazníkové šetření, www anketa), doplnění karet projektů (data,
fotostory). Rozšíření aktivit v rámci Národní sítě zdravých měst – realizace plánu
zlepšování (kvalita řídících procesů, místní agenda) a komunitního plánování na rok 2014.
Realizace veřejných prezentací MAS v rámci veřejných jednání obecních zastupitelstev a
komunitních setkání ve všech částech zájmového území MAS a cílových
skupinách/sektorech, příprava společné integrované mezirezortní strategie pro období
2014+.
Spolupráce s místními NNO při kooperativních aktivitách, síťování.
Realizace projektů spolupráce PRV (S Peklíkem na vandr, Zdravé MAS = aktivní a
vzdělaný venkov, S Peklíkem na výlet, Zvyky a tradice na obou stranách
hranice).Realizace mezinárodního projektu Linecká stezka.
Další rozvoj kontaktů a spolupráce s tématikou Zdravý životní styl na venkově.
Vlastní propagace činnosti MAS a regionu MAS: místní výstavy, společensko-kulturní akce
v regionu – především tématicky zaměřené na tradice, propagace na akcích pořádaných
NNO a podpořených grantem MAS, Slavnosti plodů 2014, prezentace ve zpravodajích
jednotlivých obcí regionu, vydání osvětových a informačních tiskovin o činnosti MAS a
regionu MAS , pravidelná aktualizace www a další.
Kooperace na pořádání seminářů v oblasti LZ a RP.
Reciproční návštěvy partnerské LAG Deggendorf (DE), rozšiřování stávajících a navázání
dalších kontaktů v AT.
Realizace projektu ESF (mezinárodní projekt OP LZZ).
Aktualizace www.

Datum:

22.9.2014

Podpis:

