
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 
 

Zpráva za období: 01.01.2014 – 30.04.2014 

Název MAS: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Zdeněk Hynek, manažer MAS  

 

kontakt: sídlo: 75644 Police 142 
ZÚJ: 544621 - Police 
okres: CZ0723 - Vsetín 
 

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 

- ne 
 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 
semináře apod.) a jejich přínos  

 
i.  školení MAS Strategické plánování, zúčastněn manažer MAS, 

přínos:načerpání cenných poznatků pro tvorbu strategie  a pro její 
vyhodnocování  

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS Informační 
seminář 15.4.2014 v 14 00 v Policích v budově obecního úřadu 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry  
i. ne 

- další (účast na výstavách apod.) ne 
 

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

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

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

ne 

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.): ano, v členské základně 

ve Fichích: ne  
 



důvod: viz změnové hlášení č. 19  
dopad: ne   

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:0 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:0 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 1 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 17 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 

Další:ne  
  



6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Zdeněk Hynek Pracovní smlouva   1,0 Manažer MAS ne 
Marie 
Černochová 

DPČ 100 Účetní, 
administrativní 
pracovnice 

Ne  

     
     

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

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 
 
členství v PS Leader.   
 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Implementace SPL MAS KLS.  
 

 

 

Datum:  15.5.2014     Podpis: 



Monitorovací zpráva o činnosti MAS 
 

Zpráva za období: 01.05.2014 – 31.08.2014 

Název MAS: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Zdeněk Hynek, manažer MAS  

 

kontakt: sídlo: 75644 Police 142 
ZÚJ: 544621 - Police 
okres: CZ0723 - Vsetín 
 

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 

- ne 
 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 
semináře apod.) a jejich přínos  

 
i.  Školení CLLD  Pozovice 
ii. Školení k certifikaci MAS Brno 

- Přínos: načerpání poznatků pro práce MAS 
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS Informační 

15.5.2014 – informační seminář k přípravě Strategie na příští obodbí a 
k zajištění udržitelnosti výstupů projektů  

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry  
i. ne 

- další (účast na výstavách apod.) Propagace MAS na Ovčáckém dni v PRlově a 
na Kelečských slavnostech.  
 

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

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

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

ne 

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  
 
důvod: ne  
dopad: ne   

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:2 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:0 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 3 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 6 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 

Další:ne  
  



6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Zdeněk Hynek Pracovní smlouva   1,0 Manažer MAS ne 
Marie 
Černochová 

DPČ 100 Účetní, 
administrativní 
pracovnice 

Ne  

     
     

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

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 
 
členství v PS Leader.   
 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Implementace SPL MAS KLS.  
 

 

 

Datum:  26.9.2014     Podpis: 



Monitorovací zpráva o činnosti MAS 
 

Zpráva za období: 01.09.2014 – 31.12.2014 

Název MAS: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Zdeněk Hynek, manažer MAS  

 

kontakt: sídlo: 75644 Police 142 
ZÚJ: 544621 - Police 
okres: CZ0723 - Vsetín 
 

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 

- ne 
 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 
semináře apod.) a jejich přínos  

 
i.  Školení CLLD  Pozovice 
ii. Školení Projekty spolupráce Praha  
iii. Slatinice – informační seminář  

- Přínos: načerpání poznatků pro práce MAS 
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS ne 
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry  

i. ne 
- další (účast na výstavách apod.) ne 

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

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

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

ne 

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.): ano, v členské základně, hlášení 
č. 21 

ve Fichích: ne  



 
důvod: přijetí členské přihlášky MAS  
dopad: změna počtu členů MAS   

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:1 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:2 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 1 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 5 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 2 

Další:ne  
  



6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Zdeněk Hynek Pracovní smlouva   1,0 Manažer MAS ne 
Marie 
Černochová 

DPČ 100 Účetní, 
administrativní 
pracovnice 

Ne  

     
     

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

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 
 
členství v PS Leader.   
 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Evaluace implementace SPL MAS KLS.  
 

 

 

Datum:  27.01.2015     Podpis: 










