Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.5.2011 – 31.8.2011
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):
4. 5. 2011 se Jana Láfová zúčastnila „Setkání MAS regionu“, jehož součástí byla
především výměna zkušeností při realizaci podopatření IV.1.1. a IV.1.2.
28. 7. 2011 byl zpracován dotazník pro MZE k hodnocení MAS.
22. 8. 2011 byla vyhlášena VI. výzva MAS.
25. 8. 2011 byl uspořádán seminář k VI. výzvě MAS.
29. 8. 2011 byl zahájen příjem žádosti o dotaci v rámci VI. výzvy MAS.
Ve sledovaném období se uskutečnilo jedno zasedání správní rady MAS.
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 došlo k rozšíření území MAS o obec Hlincová Hora. V souvislosti
s tím došlo k aktualizaci SPL.
4. 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:4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:5
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 8
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca. 30
Počet účastí na kontrolách SZIF:4
Další:
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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, zejména projektu Podpora cestovního ruchu na Hlubocko-Lišovsku.
V červnu 2011 MAS uspořádala 1. ročník Dětského dne v Hluboké nad Vltavou.
V červnu 2011 MAS provedla každoroční sčítání cyklistů na cyklistické stezce mezi
Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi.
V červenci 2011 se MAS organizačně i finančně podílela na akci Fotbalový turnaj mužů o
pohár starosty obce Borek.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
V průběhu září a října 2011 bude probíhat hodnocení VI. výzvy MAS.
V průběhu října a listopadu bude dokončena evaluace MAS a proběhne aktualizace SPL.
Průběžně budou probíhat kontroly projektů a kontroly žádostí o proplacení.
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