Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.1.2011 – 30.4.2011
Název MAS: Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, o.p.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Lukáš Tryml, ředitel
kontakt: manager@mashl.cz, 773 644 373
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
Ve sledovaném období se zaměstnanci MAS zúčastnili následujících vzdělávacích akcí:
- 25.1.2011 seminář „Pracovně právní vztahy“ v Českých Budějovicích (účastnila se
Jana Láfová),
- 7.2.2011 společné školení pracovníků RO SZIF, zástupců jednotlivých MAS a
pracovníků KAZV v Klatovech (účastnil se Ing. Lukáš Tryml),
- 16.2.2011 seminář „Internetový marketing“ pořádaný Jihočeskou hospodářskou
komorou a společností DATESOFT s.r.o. v Českých Budějovicích (účastnila se Jana
Láfová),
- 3.3.2011 seminář k novele zákona o o.p.s. číslo 231/2010 Sb. a s ní souvisejícími
povinnými změnami o.p.s. v Praze (účastnil se Ing. Lukáš Tryml),
- 6.4.2011 seminář „Operační program podnikání a inovace – realizujte svůj projekt
úspěšně“ pořádaný agenturou Czechinvest v Písku (účastnil se Ing. Lukáš Tryml).
Dne 17.3.2011 uspořádala MAS ve spolupráci se společností AgroConsult Bohemia s.r.o.
seminář o možnostech dotací z OPŽP. Seminář se uskutečnil na obecním úřadu Borek.
Ve sledovaném období se uskutečnily dvě zasedání správní rady a dozorčí rady MAS.
Ve sledovaném období bylo ze strany MAS provedeny dvě kontroly u realizovaných
projektů (obec Borek, Hluboká nad Vltavou o.s.).
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
Ve sledovaném období se při realizaci SPL nevyskytly žádné problémy. Jediný problém,
který se dlouhodobě řeší, jsou změny související s novelou zákona o obecně prospěšných
společnostech. Bylo zapotřebí jmenovat ředitele, nové členy správní rady a dozorčí rady.
V současné době probíhá změna zakladatelské smlouvy a evaluace Strategického plánu
LEADER.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Změny prováděné v souladu s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech, jsou
konzultovány s právní kanceláří, aby změny byly provedeny v souladu s tímto zákonem a
pravidly 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):
Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné změny SPL ani Fichí. Změny budou
realizovány v příštím období, kdy bude dokončena evaluace SPL. Jednou z plánovaných
změn bude rozšíření území MAS o obec Hlincova Hora.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 (ve sledovaném období nebyla vyhlášena výzva)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:2
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:2
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 2
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca. 30
Počet účastí na kontrolách SZIF:1
Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Lukáš
Tryml
Jana Láfová

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
0,75 úvazek

Pracovní smlouva

0,75 úvazek

Náplň práce

Poznámka

projektový
manažer
asistentka

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Ve sledovaném období byla zajišťována udržitelnost projektů podpořených z ROP NUTS II
Jihozápad, zejména projektu Podpora cestovního ruchu na Hlubocko-Lišovsku.
V lednu 2011 bylo předloženo na Jihočeský kraj vyúčtování daru MAS za rok 2010.
V dubnu 2011 byl zpracován oponentský posudek k diplomové práci s názvem Využívání
dotačních titulů v rámci PRV dle Osy III, opatření 1 pro rozvoj Jihočeského kraje.
Autorkou byla studentka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Bc. Vendula
Půlpytlová.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
V srpnu 2011 bude vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotace č. VI.
Do června 2011 bude dokončena aktualizace zakladatelské smlouvy MAS včetně statutu.
Do června 2011 bude zpracována evaluace SPL a do strategie budou zapracovány
všechny změny.
Průběžně budou probíhat kontroly projektů a kontroly žádostí o proplacení.
Dále probíhají přípravy na realizaci akcí „Sčítání cyklistů“ a „Dětský den s MAS“, které se
uskuteční 4.6.2011.

Datum: 17. 5. 2011
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