
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 1.1.2012 – 30.4.2012 

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 byly podepsány smlouvy mezi SZIF a příjemci dotace z VI. výzvy 

MAS. Postupně byli kontaktováni všichni příjemci s žádostí o zaslání kopie této smlouvy. 
Průběžně probíhaly kontroly projektů, které jsou v realizaci. Zejména byly konzultovány 

připravovaná výběrová řízení u projektů schválených v rámci VI. výzvy MAS. 
 

Ve sledovaném období se uskutečnilo jedno zasedání správní rady MAS a jedno zasedání 
dozorčí rady MAS. 

 
V únoru 2012 byla ze strany SZIF provedena administrativní kontrola MAS za rok 2011. 

 

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

Ve sledovaném období se při realizaci SPL nevyskytly žádné problémy.  
 
Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 
 
--- 

3. 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 nebyla hlášena žádná změna SPL a Fichí.  

4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: 4 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca. 25  

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0    

Další: --- 



 

5. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. Lukáš 
Tryml 

Pracovní smlouva 0,75 úvazek projektový 
manažer, 
ředitel 

 

Jana Láfová Pracovní smlouva 0,75 úvazek  asistentka  
     
     

6. 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. 
 
Byla zahájena příprava na uspořádání 2. ročníku Dětského dne v Hluboké nad Vltavou. 
 
Správní rada MAS rozhodla o podpoře akcí realizovaných na jejím území v rozsahu 20 tis. 
Kč z vlastních zdrojů. 
 

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

V průběhu prosince 2011 byla na SZIF předložena Evaluace SPL, na základě které bude 
provedena aktualizace SPL a fichí. Připravované změny již schválila správní rada na svém 

dubnovém zasedání. Hlavní změnou je rozšíření podporovaných oblastí pro zemědělské 
podnikatele. V současné době probíhá aktualizace SPL a monitoring potenciálních 

projektů zaměřených na podporu zemědělských subjektů. 
 

Průběžně budou probíhat kontroly projektů a kontroly žádostí o proplacení. 

 

 

 

 

Datum: 18. 5. 2012         Podpis: 


