
Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 1. 1. 2013 – 30. 04. 2013

Název MAS: Sedlčansko, o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Jiří Kužel, ředitel

kontakt: 604 216 781

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

-  (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou 

apod.), registrace projektů na RO SZIF: Příjem a administrace projektů pro 8. 
Výzvu MAS, 14/1 Spr. rada MAS, 13/2 Spr. rada MAS, 7/3 Spr. rada MAS,  7/3 
Valné shromáždění členů MAS,  26/3 Dozorčí rada MAS, 10/1 Mze Prezentace 
projektů spolupráce- Toulava a Učíme se filmem.

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

semináře apod.) a jejich přínos: 29/1 seminář Odpady budoucnosti/ Diamo 
Příbram,14/3 Valná hromada NS MAS Žlutice, 26/3 seminář Mze- Pozemkové 
úpravy/Praha.

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS: 18/3 

zastupitelstvo obce Klučenice, 19/3 zastupitelstvo obce Jablonná, 20/3 
zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou, 25/3 zastupitelstvo obce Pečice,  
4/4 zastupitelstvo obce Milešov, 5/4 Veřejné projednání strategie rozvoje 
města Krásná Hora nad Vltavou a území MAS,10/4 zastupitelstvo obce 
Jesenice,18/4 zastupitelstvo obce Smolotely, 23/4 zastupitelstvo obce Dolní 
Hbity, 8/1 společné jednání SPOV SK a MAS Sedlčansko s hejtmanem SK 
Josefem Řihákem o podpoře aktérů venkova SK, 24/4 jednání MAS Sedlčansko 
s hejtmanem SK Josefem Řihákem o podpoře MAS SK.

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry: 11/3  pracovní skupina ISRÚ, 

jednání Prog.výb.20/2, 4/3, zasedání výběrové komise 25/2, 4/3.

- další (účast na výstavách apod.)17-18/1 veletrh cestovního ruchu Brno, 

8/2Valná hromada KS MAS SK Pečky, 5/4 KS MAS SK Líbeznice, 14/2 
prezentace činnosti MAS Na jednání SANNO na Máchově jezeře.



- 2/4 vyhlášení 9. Výzvy MAS, pro 19. Kolo příjmu žádostí PRV, včetně příjmu 

žádostí do 29/4.

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV. 1. 2 – kvalita projektů, 
úzký okruh žadatelů

- problémy při realizaci IV. 1. 1- chyby při kontrole projektů při jejich přijmu, 

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů- bez problémů

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

    Důsledná kontrola projektů ze strany administrativy, konfrontace s pravidly pro 
příjem, konzultace na SZIF při nejasnostech, větší prezentace možností podpory projektů 
metodou Leader, oslovování nových potencionálních členů z řad podnikatelů a 
neziskového sektoru.

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 hlášený v SPL (např. 
v členské základně, výběrové komisi atp.): beze změn

5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 30

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:3

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:3

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace -2

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)-32

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3

Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, 
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Úvazek/počet 
odpracovanýc
h hodin

Náplň práce Poznámka

Jiří Kužel Ředitel,proj. 
manažer

8 Ředitel, 
projektový 
manažer

Zdeňka 
Fořtová

Manažer SPL, 4 Manažer SPL, 
manažer 
kontrol

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



např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS:
 realizace projektů spolupráce Učíme se filmem, Toulava – turistická destinace. Příprava  
projektu spolupráce Varhany znějící.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

 příprava ISRÚ pro programovací období 2014 – 2020, administrace projektů
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