
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: I. etapa 2011; měsíce: leden, únor, březen, duben 

Název MAS: Vyhlídky, o.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): 

Mgr. Galina Čermáková, manažerka SPL 

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D., manažerka sdružení 

kontakt: 724068686; 606787716 

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

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, 
schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF 

-  7. Výzva MAS v Vyhlídky byla vyhlášena v prosinci 2010 /8.12.2010/ s tím, že 
příjem žádostí probíhal od 1.2. – 11.2.2011.V rámci 7. Výzvy bylo možno 
předkládat projektové žádosti do všech 6 opatření – Fichí SPL MAS Vyhlídky. 
Bylo zaregistrováno 16 projektových žádostí. Následně probíhala 
administrativní kontrola, žadateli každého projektu byla doručena zpráva 
/mailem/písemně o stavu zjištěných nedostatků. Následovala kontrola 
přijatelnosti – byly zpracovány protokoly, které se dokládají s registrací 
projektů. Uvedené projekty byly po této kontrole registrovány v databázi 
projektů MAS Vyhlídky, o.s.  Dne 17.2.2011 probíhalo školení hodnotitelů /viz 
zápis ze školení hodnotitelů/ a následně probíhalo místní šetření, na které 
navazovalo hodnocení projektových žádostí a schválení výsledků hodnocení. 

-     Po té bylo započato s přípravou projektů k registraci /tisk kontrolních listů, 
sestavení tabulek vybraných a nevybraných projektů atd. – a zveřejnění 
výsledků výzvy. Dne 25. 2. 2011 byly projekty registrovány na RO SZIF . Dne 
28.3. 2011 byla doručena z RO SZIF žádost o doplnění neúplné dokumentace. 
Žadatelům byla zaslána kopie a pokyn, jak v doplnění postupovat. S každým 
žadatelem byla uskutečněna min. 1 konzultace u 4 projektů, u 10 projektů to 
byly rozhodl zpět-vzít svoji žádost /podpora řešení    tohoto postupu – 3 
konzultace/. 

 
 

- Registrované 
projekty 

Doporučené projekty Odstoupení od žádosti 

- 16 - 15 - 1 

 
Dále v rámci realizace SPL probíhaly aktivity v rámci projektu Spolupráce „Z Kokořínska 
do Podralska. Byla ukončena a převzata studie včetně kontroly údajů a všech výstupů 
/Cca 30 hodin/ a výběr zhotovitele na další výstupy projektu. Je připravována propagační 
akce. 



- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, 

konference, semináře apod.) a jejich přínos: 

- Školení, MZe, Osa IV. Leader-znalosti pravidel 
- Valná hromada KS NS MAS Středočeského kraje-společný postup 
- Školení Dotační možnosti pro Středočeský kraj, KÚ SK-získání poznatků 
- Seminář-vzdělávání Turistické destinace a místní produkty-témata pro rozvoj 
- Seminář-možnosti pro zemědělské subjekty; CSV, AZV-setkání partnerů 
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

- tisková zpráva v regionálním tisku, Týdeník Mělnicko 
- propagace v celostátním tisku, časopis Moderní obec 
- setkání se starosty-Malý Újezd, 
- Mělnické farmářské trhy 
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

- schůzka MAS 4x-plán činnosti, VH,výzva,další postup 
- PS Hodnocení 2x-tvorba dotazníku 
- KK NS MAS 2x-činnost NS 
- PS Regionální značka 2x-výběr nových producentů 
- PS organizace Motlitba za domov – ERC 2x-spolupráce a rozvoj aktivit 
- PS pro monitoring 1x-znalosti a přehled o projektech 
- PS spolupráce 3x-realizace PS 
- další (účast na výstavách apod.) 

- RegionTour Brno 
- Agenda 21 Mšeno 

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 -NEBYLY 
- problémy při realizaci IV.1.1-NEBYLY 
- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů-NEBYLY 
- další- NE 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

žádná 

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): 

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):-NE 

ve Fichích: - NE 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 16 registrovaných/15vybraných 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:2 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3? 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace- 20x 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)- 88x (cca 150 h) 

Počet účastí na kontrolách SZIF:  

2 kontroly při ukončení projektu spolu s kontrolním. Orgánem SZIF,  
Další: Monitoring projektů  



 
 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Galina 
Čermáková 

Pracovní smlouva 0,6 Manažer SPL  

Marcela 
Pánková 

Pracovní smlouva 0,6 Manažer 
sdružení 

 

Eva Šestáková Pracovní smlouva 0,3 administrativa  
Roman Frýdl DPP 10 h Místní šetření a 

hodnocení 
 

Jana Laubová DPP 10 h Místní šetření a 
hodnocení 

 

Eva Šestáková DPP 10 h Místní šetření a 
hodnocení 

 

Pavel Dostál DPP 10 h Místní šetření a 
hodnocení 

 

Petr Gál DPP 10 h Místní šetření a 
hodnocení 

 

Petra 
Jáchymstálová 

DPP 11 h Monitoring 
projektů 

 

Jana Vlková DPP 8 h Monitoring 
projektů 

 

Jindřich 
Urbánek 

DPP 7 h Monitoring 
projektů 

 

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 
ISÚ):  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 
- Účast na projektu Zeleň-symbol moderní obce 
- Spolupráce s mikroregionem SOK a AV ČR 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

- Valná hromada sdružení – Novelizace stanov 

- Aktualizace Fichí a SPL – projednání přidání nové Fiche 

- Realizace a administrace projektu „Z Kokořínska do Podralska 

- Příprava dalších projektových záměrů  

- Zhodnocení monitoringu 

- Sebeevaluace 

 

Datum: 8.5.2011        Podpis: 


