
Přehled činnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. 

Vnitřní: Vnější (směrem k obcím a veřejnosti): 

a) směrem k partnerům: b) dovnitř organizace:  zpracování strategických dokumentů obcí 

 zpracování mapových podkladů v GIS 

 pořádání vzdělávacích seminářů pro obce i veřejnost 

 stránky MAS jako nástroj propagace obcí a jimi pořádaných akcí 

 informační činnost 

 realizace strategie MAS 

 spolupráce se všemi subjekty v území a hledání nových možností spolupráce (síťování území) 

 informační čtvrtletník 

 zpracování dalších odborných dokumentů potřebných k rozvoji území 

 propagace MAS 

 propagace regionu 

 realizace projektů 

 

 činnost založená na vnitřních dokumentech 
(ZS, Statutu a dalších) 

 podávání informací o dění v MAS 

 podávání informací o financování MAS 

 kontrola hospodaření 

Řízení společnosti 
 systém řízení 

CLLD 
 realizace strategie 

 animace území 

 administrativní činnost 

Projekty 
 individuální žádosti 

 projekty spolupráce MAS 

Udržitelnost 
 udržitelnost SPL 

 udržitelnost projektů spolupráce 

 udržitelnost SCLLD 2014 - 2020 

Vzdělávání zaměstnanců 
 účast na seminářích a školeních 

 účast na jednáních orgánů NS MAS a KS MAS 

Propagace MAS 
 účast MAS na akcích v regionu i mimo něj 

 pořádání akcí zaměřených na propagaci MAS 

 vydávání čtvrtletníku 

 tiskové zprávy do místního tisku 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram činnosti MAS Sedlčansko na rok 2017 vč. odpovědnosti 

měsíc 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 odpovědnost 
Splněno: 

ano/ne 

Jednání SR a DR MAS  
                

ředitel o.p.s. 
 

Jednání DR MAS 
(samostatné) 

             
ředitel o.p.s. 

 

Jednání RV a KV MP MAS 

                Vedoucí 

pracovník 

SCLLD 

 

Jednání KV MP MAS 

             Vedoucí 

pracovník 

SCLLD 

 

Jednání Pléna partnerů MP 
MAS (řádná) 

              
ředitel o.p.s. 

 

Semináře pro veřejnost 
SCLLD 

            Vedoucí 

pracovník 

SCLLD 

 

Semináře pro starosty 

            Vedoucí 

pracovník 

SCLLD 

 

Správa webu MAS 
            

ředitel o.p.s. 
 

Informační činnost MAS 
(každý měsíc 1x) 

            
ředitel o.p.s. 

 

Práce na zpravodaji MAS 
            

ředitel o.p.s. 
 

Vydání zpravodaje MAS 
            

ředitel o.p.s. 
 

ZoR a ŽoP MAP 
            

ředitel o.p.s. 
 

Udržitelnost projektů 
spolupráce 

            
ředitel o.p.s. 

 



měsíc 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 odpovědnost 
Splněno: 

ano/ne 

Propagace regionu 

            Vedoucí 

pracovník 

SCLLD 

 

TZ o činnosti MAS a MP 
            ředitel o.p.s. + 

VP SCLLD 

 

Práce na VZ o.p.s. a MP MAS 
2015 

            ředitel o.p.s. + 

VP SCLLD 

 

Účast na jednání NS MAS 
            

ředitel o.p.s. 
 

Účast na jednání KS MAS 

            Vedoucí 

pracovník 

SCLLD 

 

Objednání auditu za rok 
2015 

            
ředitel o.p.s. 

 

Zahájení a realizace SCLLD 
2014 - 2020 

            Vedoucí 

pracovník 

SCLLD 

 

Animační činnost MAS 

            Vedoucí 

pracovník 

SCLLD 

 

Propagační činnost MAS v 
regionu 

            
ředitel o.p.s. 

 

Měsíční hodnocení činnosti 
MAS a MP 

            ředitel o.p.s. + 

VP SCLLD 

 

Čtvrtletní hodnocení 
činnosti MAS a MP 

                ředitel o.p.s. + 

VP SCLLD 

 

Půlroční hodnocení činnosti 
MAS a MP 

              ředitel o.p.s. + 

VP SCLLD 

 

Roční hodnocení MAS a MP 
             ředitel o.p.s. + 

VP SCLLD 

 



měsíc 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 odpovědnost 
Splněno: 

ano/ne 

Projekt MAS – „Podpora CR“ 
             

ředitel o.p.s. 
 

 

Jednání SR a DR MAS  

1. jednání do 31. 1. 2017 – projednání rozpočtu o.p.s. na rok 2017, účetní závěrka o.p.s. 2016, výsledky činnosti o.p.s. a zhodnocení roku 2016. 

2. jednání do 15. 4. 2017 – projednání VZ o.p.s. za rok 2016 (včetně zprávy auditora) a kontrola činnosti o.p.s. za 1. čtvrtletí. 

3. jednání do 15. 7. 2017 – kontrola činnosti o.p.s. za 2. čtvrtletí. 

4. jednání do 15. 10. 2017 – kontrola činnosti o.p.s. za 3. čtvrtletí, stav realizace CLLD, projednání činnosti na rok 2017. 

Jednání DR MAS  

1. jednání do 15. 4. 2017 – kontrola stavu účetnictví o.p.s. 

Jednání RV a KV MP MAS  

1. jednání do 31. 1. 2017 – projednání rozpočtu MP na rok 2017, účetní závěrka MP 2016, výsledky činnosti a zhodnocení roku 2016.  

2. jednání do 15. 4. 2017 – projednání VZ MP za rok 2016 (včetně zprávy auditora) a kontrola činnosti MP za 1. čtvrtletí. 

3. jednání do 15. 7. 2017 – kontrola činnosti MP za 2. čtvrtletí. 

4. jednání do 15. 10. 2017 – kontrola činnosti MP za 3. čtvrtletí, stav realizace CLLD, projednání činnosti na rok 2017. 

Jednání KV MP MAS 

1. jednání do 15. 4. 2017 – kontrola stavu účetnictví MP. 

 

Jednání Pléna partnerů MP MAS (řádná)  



1. jednání Pléna partnerů MP MAS do 28. 2. 2017 – projednání a schválení rozpočtu o.p.s. a MP na rok 2017, projednání a schválení účetní závěrky, výsledky 

činnosti o.p.s. a MP, zhodnocení roku 2017. 

2. jednání Pléna partnerů MP MAS do 15. 5. 2017 – projednání a schválení VZ o.p.s. a MP za rok 2016 (vč. Zprávy auditora), výsledky činnosti o.p.s. a MP za 

1. čtvrtletí 2017. 

3. jednání Pléna partnerů MP MAS do 30. 10. 2017 – kontrola činnosti o.p.s. a MP za 2. a 3. čtvrtletí, stav realizace CLLD, projednání činnosti na rok 2017. 

Semináře pro veřejnost SCLLD 

- během roku uspořádá MAS 4 semináře pro veřejnost na téma, jak žádat o dotace z MAS, jaké budou dotační možnosti MAS, kdy bude podpora 

z MAS spuštěna a tak podobně. 

Semináře pro starosty 

- MAS pro starosty uspořádá 2 semináře na téma, jak žádat o dotace z MAS, jaké budou dotační možnosti MAS, kdy bude podpora z MAS spuštěna a 

tak podobně. 

Správa webu MAS 

- průběžní aktivita, aktualizace webu bude probíhat každý týden, nebo častěji dle situace. 

Informační činnost MAS (každý měsíc 2x) 

- průběžná aktivita, MAS bude poskytovat informace formou e-mailu a to min. 2 měsíčně, nebo dle potřeby. 

Práce na čtvrtletníku MAS 

- průběžná aktivita, cílem aktivity je začít vydávat čtvrtletník MAS s informacemi o regionu, akcích v regionu, činnosti MAS, CLLD, dotacích atd. 

Vydání Zpravodaje MAS 

- Zpravodaj MAS by měl vycházet 4x do roka a to v: únoru (jarní vydání), květnu (letní vydání), srpnu (podzimní vydání) a listopadu (zimní vydání). 

MZ udržitelnost – projekty 2007 – 2013 

- aktivita nutná pro splnění podmínky udržitelnosti SPL 2007 -2013. Obsahem aktivity, je získat od všech úspěšných žadatelů MZ o udržitelnosti, 

aktivita bude probíhat v měsících leden – březen. 



Udržitelnost projektů spolupráce vč. OPTP Strategie 

- průběžná aktivita, nutné sledovat a plnit všechny podmínky udržitelnosti všech projektů spolupráce včetně projektu OPTP Strategie. 

Propagace regionu 

- průběžná aktivita, k propagaci regionu budou použity www stránky MAS, Zpravodaj MAS. Dále bude MAS region propagovat na všech akcích, 

kterých se bude účastnit (distribuce letáků atd.). 

TZ o činnosti MAS a MP 

- MAS bude během roku vydávat 4 tiskové správy do místního tisku. Obsahem bude propagace MAS a informace o její činnosti. 

Práce na VZ o.p.s. a MP MAS 2016 

- aktivita, která bude probíhat v měsících leden – březen.  

Účast na jednání NS MAS 

- cílem aktivity je účastnit se všech jednání Valné hromady Národní sítě MAS (nejčastěji 1x do roka). 

Účast na jednání KS MAS 

- průběžná aktivita. Cílem aktivity je účastnit se všech jednání Krajské sítě středočeských MAS (cca 10 x do roka). 

Objednání auditu za rok 2016 

- aktivita proběhne do konce měsíce ledna 

Zahájení a realizace SCLLD 2014 – 2020 

- stěžejní aktivita a cíl. Cílem bude zahájit realizaci SCLLD od července 2017. Poté se tato aktivita stane aktivitou průběžnou. 

Animační činnost MAS 

- průběžná aktivita. Cílem bude absolvovat min 1x za měsíc jednání s důležitými subjekty v území a:  

 předávat jim informace o činnosti MAS,  

 možnostech vzájemné spolupráce s MAS i mezi sebou navzájem, 



 vytvářet mezi nimi a MAS dobré vztahy 

 poskytovat jim informace o projektových možnostech atd.  

Propagační činnost MAS v regionu 

- průběžná aktivita. Kromě výše popsaných propagačních činností, bude MAS pořádat nebo se účastnit akcí v regionu i mimo něj a to s cílem 

propagovat samu sebe (četnost dle možností MAS). 

Měsíční hodnocení činnosti MAS a MP 

- průběžná aktivita. MAS bude hodnotit svoji činnost měsíčně na svých poradách. Zprávy o výsledcích měsíční činnosti bude předávat předsedovi SR 

MAS a RV MP MAS nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. 

Čtvrtletní hodnocení činnosti MAS a MP 

- aktivita, jejímž cílem je podávat komplexní informace o fungování MAS jejím orgánům. Tato hodnocení budou projednávána na jednáních SR, DR 

MAS a RV, KV MP MAS 

Půlroční hodnocení činnosti MAS a MP 

- aktivita, jejímž cílem je podávat komplexní informace o fungování MAS všem partnerům MAS během kalendářního roku. Toto hodnocení bude 

projednáno na jednáních SR, DR MAS a RV, KV MP MAS a poté postoupena partnerům MAS a obcím z území MAS. 

Roční hodnocení MAS a MP 

- aktivita, jejímž cílem je podat partnerům MAS a obcím z území MAS zprávu o činnosti MAS v uplynulém roce. Tato zpráva bude podkladem 

k vytvoření VZ. Bude projednána na jednáních SR, DR MAS, RV, KV MP MAS a na Plénu partnerů MP MAS. Poté bude postoupena obcím z území 

MAS. 

Projekt MAS – „Podpora CR“ 

- aktivita, která spočívá ve vytipování zajímavých míst v každé obci z území MAS, které budou posléze nafoceny (dali by se použít fotky SOS ke 

kalendářům) a zakresleny do graficky zpracované mapy. Tyto mapy budou posléze distribuovány veřejnosti (místním obyvatelům, návštěvníkům a 

turistům). Mapa bude takovým průvodcem po území MAS. Na všech vytipovaných místech budou k dispozici razítka, kterými si návštěvník označí 

navštívené místo (mohl by udělat i fotku a zaslat ji na určený e-mail). Ten, kdo posbírá všechna razítka, dostane cenu – např. poukázku do 

restaurace, vstupenky na atrakci atp. 


