Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1/2013 – 4/2013
Název MAS:

MAS Sokolovsko o.p.s.

Zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):
Eliška Tegerová, administrativní pracovnice
Kontakt: tegerova@mas-sokolovsko.eu, pevná linka: 352 629 844
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:
MAS Sokolovsko v tomto období dokončila přípravy na realizaci 7. výzvy SPL - 18.
kolo příjmu žádostí – vyhlášeny budou všechny fiche č. 1 až 7. Výzva byla
vyhlášena ke dni 8. dubnu 2013, příjem žádostí bude probíhat ve dnech 6. – 7.
května 2013. Realizace bude tedy pokračovat v průběhu měsíců květen-červen
2013.
S výzvou bylo spojeno poradenství a konzultace potenciálním žadatelům.
Souběžně probíhal monitoring již ukončených projektů a kontrola vyúčtování o
platbu příp. schvalování Hlášení o změnách, jejich odevzdání na SZIF a řešení
dodatečných administrativních připomínek ze strany SZIF.
Bezesporu hlavní aktivitou MAS na r. 2013 je příprava na nové programové
období EU 2014-2020. Již na podzim 2012 začaly práce na tvorbě Integrované
strategie rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020. V závěru r. 2012
proběhly první 2 komunitně-plánovací workshopy, v r. 2013 následovaly další 2:
29. ledna 2013 v Horním Slavkově a 26. března 2013 v Horách. Současně probíhá
analýza území MAS a komunikace s partnery a členy území.
MAS Sokolovsko ukončila projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce s
názvem „Řemeslo má zlaté dno“ odevzdáním žádosti o proplacení po všech
doplňujících informacích.
MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 projekt "Projekt cyklostezek po zaniklých
obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině", ve
sledovaném období probíhá 3. etapa.
MAS Sokolovsko ukončila projekt "Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského
lesa". Byla podána monitorovací zpráva a žádost o proplacení v lednu 2013.
MAS Sokolovsko realizuje projekt "Řemesla - od historie po nejmodernější
techniky“, podaným do programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Byla
podepsána smlouva o poskytnutí dotace a zahájena realizace aktivit. Cílem
projektu je změnit postoj žáků i rodičů k technickým oborům – zatraktivnit
technické obory a zvýšit zájem o ně. Obsahem projektu jsou celodenní mimoškolní
výuku (speciální program v muzeu řemesel, praktická část, videoprezentace), dále
počítačové modelování využitelné v řemeslech, exkurze do výrobních podniků
s environmentálním výkladem. Projekt byl zahájen 2.1.2013.
MAS Sokolovsko byla schválena žádost o dotaci na projekt s názvem "Snadněji
přes překážky k podnikání", podaným do programu OP Lidské zdroje a
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zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných
osob nebo osob ohrožených na trhu práce v Karlovarském kraji a to
prostřednictvím poskytnutí komplexu kvalitních vzdělávacích aktivit a
podpůrných poradenských služeb pro zájemce o podnikání. Cílovou
skupinou jsou fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a dále fyzické
osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5
měsíců. Ke dni 1. 4. 2013 byla zahájena realizace projektu.
Ve sledovaném období bylo požádáno o příspěvek od Karlovarského kraje na
činnost manažera MAS pro rok 2013.
Sledované období dále MAS využila k vytváření a utužování partnerských kontaktů
a vazeb. Byla rozvíjena spolupráce s ostatními MAS jak na území ČR, tak i
mezinárodní.
Do PRV, opatření IV.2.1 byl v 10/2012 předložen projekt s názvem To co frčí
v pohraničí. Projekt prošel administrativní kontrolou, avšak nezískal dostatečný
počet bodů a neobdržel dotaci. Nyní probíhá úprava projektu dle připomínek,
které projekt obdržel. Předpokládá se jeho opakované předložení v 6/2013 do
opatření IV.2.1. Projekt řeší spolupráci MAS Sokolovsko, MAS Český les a LAG
Initiaktivkreis Tirschenreuth v oblasti vytvoření a provázání systému podpory
tradičních produktů na území geograficky na sebe navazujících MASek.
Na základě změny v členské základně /změnové hlášení předloženo na SZIF/,
došlo k aktualizaci mapových podkladů v SPL. Na vlastní žádost vystoupilo z MAS
Sdružení DROSERA (Sdružení ochrany přírody a krajiny Bublava), a obec Citice.
Do MAS přistoupila obec Nová Ves.
Tyto žádosti schválila správní rada MAS, toto bude ještě předloženo k potvrzení
valnou hromadou – zasedání se připravuje na červen 2013.

2. Účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení,
konference, semináře apod.) a jejich přínos
14.2. 2013 Možnost financování dalšího vzdělávání a projektové řízení
28.2. 2013 Netradiční formy a metody výuky ve vzdělávání dospělých
15. 1. 2013 Školení k projektům OPVK na karlovarském kraji
19. 2. 2013 Praha - obecné školení k projektům OPLZZ
28. 3. 2013 Didaktika vzdělávání dospělých
Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
MAS Sokolovsko vydává 3x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území
MAS, první číslo roku 2013 bylo připraveno, vytištěno a distribuováno ve
sledovaném období;
MAS Sokolovsko dále vydává 3x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách
a postupech MAS Sokolovsko. 1. číslo 2013 bylo taktéž vydáno ve sledovaném
období;
MAS Sokolovsko se podílela na vydání Bulletinu „Pojďte s námi do přírody!“, který
obsahuje cyklus přírodovědných akcí pro rok 2013.
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Zasedání pracovních skupin a jejich závěry:
29.ledna 2013: zasedání správní rady MAS Sokolovsko – Březová;

21.března 2013: zasedání správní rady MAS Sokolovsko – Královské Poříčí;

29.ledna 2013: zasedání programového výboru MAS Sokolovsko;
26.1.2013:
Slavkově;

uspořádání a organizační zabezpečení Workshopu ke strategii MAS v Horním

26. 3. 2013: uspořádání a organizační zabezpečení Workshopu ke strategii MAS i v
Horách;
5.2.2013: schůzka KS KK MAS Karlovy Vary za účasti MAS karlovarského kraje;
26.2.2013: koordinační schůzka k VH NS MAS ve Žluticích;
13.3.2013: spolupráce při organizačním zajištění VH NS MAS ve Žluticích, propagační
materiály;
14.3.2013: VH NS MAS Žlutice;
21.3.2013: účast na SHIFT X za MAS na Statku Bernard v Královském Poříčí;
28.3.2013: jednání Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP Severozápad pro
prioritní osu 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Ústí nad Labem;
11.4.2013: účast na jednání pracovní skupiny PRV - mezinárodní spolupráce v Praze;
18.4.2013: účast při kontrole projektu OPVK MAS poskytovatelem dotace;
22.4.2013: účast na veřejném projednávání projektu LEADER v Chodově;
3.5. 2013: účast na veřejném projednávání projektu LEADER v Novém Sedle;
5.5. 2013: účast na veřejném projednávání projektu LEADER v Lokti;

Manažer MAS Sokolovsko je členem Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru
ROP Severozápad pro prioritní osu 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu;
Každé 1. a 3. úterý v měsíci je pravidelná operativní porada všech pracovníků
MAS vč. účasti předsedy správní rady MAS.

Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2:
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Nebyly zjištěny žádné významné problémy. Při kontrolách byly zjištěny jen drobné
nedostatky, které žadatelé byli schopni obratem napravit. Několik žadatelů se
negativně vyjádřilo k dlouhému období mezi podáním žádosti o proplacení a
skutečnou platbou na účet žadatele.
Již obvyklým problémem je financování činnosti MAS. MAS realizuje řadu velkých
projektů. Největší potíže MAS vznikly z toho důvodu, že ROP Severozápad dosud
neproplatil 2 velké projekty, které byly dokončeny a zkontrolovány. Toto však
nijak nenarušuje činnost MAS ve vazbě na SPL. Financování SPL je oddělené od
ostatních projektů.

Problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů:
V dané etapě došlo k vyhlášení 7. výzvy dne 8.dubna 2013. Realizace bude
probíhat v následujících měsících.
Žádné problémy ani odvolání se ve sledovaném období neobjevily.

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

V rámci střednědobé evaluce činnosti MAS byli všichni žadatelé požádání o
sdělení, jakým způsobem by podle nich měla být komunikace a kontrola projektů
ze strany MAS vylepšena/navýšena. Výsledkem dotazníkového šetření a
následnou debatou mezi pracovníky MAS bylo dohodnuto, že všichni úspěšní
žadatelé budou požádáni, aby minimálně jednou měsíčně nahlásili (telefon, email) jaký je aktuální stav projektu. Dále bylo rozhodnuto o navýšení počtu
kontrol na místě v průběhu realizace projektů;
Všichni realizátoři projektů z posledních 2 výzev poctivě telefonicky informují o
průběhu realizace projektu. Častěji i sami zvou pracovníky MAS, aby se na místo
realizace přijeli podívat. Toto by mělo napomoci zlepšit kvalitu realizace projektů a
především jejich vyúčtování.

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.): vystoupení organizace Drosera a
obce Citice, přistoupení obce Nová Ves vč. aktualizace map s těmito změnami spojenými
ve Fichích: nebyly.
2. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 (výzva je teprve vyhlášena)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 8 (číslo se může lišit podle toho,
k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5 (číslo se může lišit podle toho,
k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
Bohužel musíme sdělit, že počet telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme,
v podstatě je nespočetný. V rámci této etapy byly realizovány projekty ze 5. a 6. Výzvy.
Samozřejmostí je řada dotazů od potenciálních žadatelů, neboť všude byl zveřejňován
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záměr vyhlásit 7. výzvu v 5/2013. Současně probíhal monitoring a vyúčtovávání
projektů, tudíž komunikace s realizátory projektů byla prováděna v podstatě denně. Ve
dvou kontaktních místech, v kancelářích, dodržujeme pevnou pracovní dobu, denně jsme
k zastižení po celých osm hodin. Na mobilním telefonu je manažer k zastižení prakticky
kdykoli. Část pracovního týmu pracuje převážně v terénu.
Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení
Ing. Ivana
Jágriková
Jarmila
Tůmová
Eliška
Tegerová
Vladimír
Bružeňák

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
40 hod./týden

Manažer

pracovní smlouva

40 hod./týden

Manažer

pracovní smlouva

40 hod./týden

DPP

20 hod./měsíc

Administrativní
pracovník
Redakce
časopisu
Leader

Náplň práce

Poznámka
t.č. mateřská
dovolená

DPP na rok
2013

Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např.
dle ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
MAS Sokolovsko připravuje 2 žádosti o dotaci do opatření PRV IV.2.1
Realizace projektů spolupráce.
MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 dva projekty s názvy „Projekt
cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy
v sokolovské kotlině“ – 3. etapa a „Obnova reliktů zaniklých obcí
Slavkovského lesa“ - vyúčtování.
MAS Sokolovsko realizuje projekt v rámci programu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
MAS Sokolovsko realizuje projekt v rámci programu OP Lidské zdroje a
zaměstnanost.

3. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Bezesporu hlavní aktivitou MAS na r. 2013 je příprava na nové
programové období EU 2014-2020. Již na podzim 2012 začaly práce na
tvorbě Integrované strategie rozvoje MAS Sokolovsko na období 20142020.
Realizace 7. Výzvy MAS Sokolovsko, vyhlášené 8. dubna 2013 v rámci 18.
kola;
uskutečnit zasedání všech orgánů MAS;
zapojit se do přípravy a podání další žádosti o dotaci do PRV, IV.2.1 b) a
dále do programu OPLZZ a OPVK.

Datum: 18.5.2013

Podpis:
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