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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Zpráva za období: 1. 9. 2013 - 31. 12. 2013 

 
Název MAS:  Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob 

 
zpracovatel zprávy  

(jméno, příjmení, funkce):  Věra Kratochvílová, manažerka MAS 

kontakt:   tel.: +420 558 431 068, +420 608 770 496, 

e-mail:kratochvilova@pobeskydi.cz 
 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období: 

- 5. 9. KÚ Ostrava: jednání KS NS MAS MSK – informace ze Země živitelky 

2013, harmonogram průběhu podávání žádostí a hodnocení projektů IV.2.1. 

Spolupráce, informace o projektu Meziobecní spolupráce, financování 

vyjednávacího týmu, publikace MAS v MSK, zpráva o průběhu prací 

jednotlivých MAS na integrovaných strategiích; 

- 10. 9. MZe Praha: z důvodu koučující MAS účast na semináři III.4.1 Získávání 

dovedností, animace a provádění; 

- 23. 9. JZD Staré Hamry: účast při fyzické kontrole realizace projektu Koupě 

obraceče na seno, výzva č. 8, (18. kolo PRV), bez závad a nedostatků; 

- 25. 9. SZIF Opava: předložení ŽoP MAS za 2. etapu 2013; 

- 2. 10. Hranice: konference Venkov 2013 – jednání o budoucnosti venkova 

a MAS v příštím plánovacím období EU; 

- 16. 10. Havířov: konference Evropské příležitosti regionu 2013 – výsledky ROP 

Moravskoslezsko, příprava na plánovací období 2014 – 2020; 

- 23. 10. Vratimov: seminář problematika činnosti MAS, tvorba integrované 

strategie území, prezentace MAS Pobeskydí pro veřejnost MAS Slezská brána; 

- 24. 10. Třanovice: jednání programového výboru – stav realizace SPL, 

personální změny, příprava na certifikaci; 

- 29. 10. Třanovice: žadatelům vybraným v 9. výzvě podána e-informace 

o jejich schválených žádostech o dotaci; 

- 30. 10. Opava: jednání krajského koordinačního výboru Celostátní sítě pro 

venkov – vyhodnocení aktivit a plán na rok 2014; 

- 31. 10. KÚ Ostrava: jednání KS NS MAS MSK – připomínky EK k Dohodě 

o partnerství, informace jednotlivých MAS o přípravě integrovaných strategií, 

spolupráce s Klastrem sociálního podnikání v MSK, návrh stanov krajské sítě; 

- 8. 11. Obec Lhotka: účast při fyzické kontrole realizace projektu Rekonstrukce 

sálu Obecního domu, 8. výzva, (18. kolo PRV), bez závad a nedostatků; 

- 13. a 14. 11. Pozlovice: seminář Hodnocení spolupráce aktérů rozvoje venkova 

při implementaci PRV ČR – spolupráce při implementaci integrovaných 

strategiích, certifikace MAS; 

- 19. 11. Ostrava: seminář Finanční nástroje v programovacím období 2014-

2020 -  

- 20. 11. Palkovice: projednání a podpis Oznámení o stažení žádosti a ukončení 

realizace projektu, Nákup traktoru za účelem rozvoje ekologické zemědělské 

farmy, Radim Bača, 6. výzva; 

- 22. 11. Ostrava: seminář Nemocenské pojištění a pojištění na sociální 

zabezpečení vč. zásadní změny v zasílání tiskopisů; 

- 25. 11. Obec Třanovice: účast při fyzické kontrole realizace projektu Veřejné 

prostranství v centru obce Třanovice, 7. výzva, (18. kolo PRV), bez závad 

a nedostatků; 

- 25. 11. Horní Domaslavice: účast při fyzické kontrole realizace projektu 

Obnova fasády kostela v Domaslavicích, Římskokatolická farnost Domaslavice, 

7. výzva, (17. kolo PRV), bez závad a nedostatků; 

- 26. 11. Třanovice: odeslána e-výzva žadatelům schváleným v 9. výzvě, aby 

předali kopii podepsané Dohody o poskytnutí dotace; 
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- 28. 11. KÚ Ostrava: jednání KS NS MAS MSK - operační program věda, 

výzkum vzdělávání a koncepce rozvoje vzdělávání v MS kraji, informace 

z výboru NS MAS ČR a o průběhu vyjednávání, výsledky semináře Hodnocení 

spolupráce aktérů …; 

- 4. 12. Třanovice: instalace telefonicky objednaného antiviru; 

- 4. 12. Ostrava: seminář Účetní závěrka pro neziskové organizace za rok 2013; 

- 12. 12. Farma Krásná: účast při fyzické kontrole realizace projektu 

Modernizace dojírny, 8 výzva (18. kolo PRV), bez závad a nedostatků; 

- 12. 12. Obec Dobrá: účast při fyzické kontrole realizace projektu Rekonstrukce 

zahrady v MŠ Dobrá, 8 výzva, (18. kolo PRV), bez závad a nedostatků; 

- 16. – 20. 12. Třanovice: příprava a zpracování ŽoP režijních výdajů MAS za 3. 

etapu 2013; 

- Průběžně Třanovice: poskytování poradenství MAS Slezská brána MAS 

Jablunkovsko o administrativních činnostech v opatření III.4.1 PRV, 

poskytování konzultací příjemcům dotací v průběhu realizace projektů, 

kontrola hlášení o změnách a žádostí o proplacení dotace, monitoring projektů, 

zpracování Monitorovací zprávy o realizaci SPL MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013 

a dalších dokumentů MAS (Monitorovací zpráva o činnosti MAS, záznamy 

konzultací apod.), aktualizace webu, organizační záležitosti apod. 

 

2. Problémy při realizaci SPL: 

- Bez problémů. 

 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

 

4. Změny: 

- SPL – beze změn 

- Fiche – beze změn. 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých žádostí o dotaci: 0 

 Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 14 

 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 12 

 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: 0 

ostatní:  

 v kanceláři MAS: 33 

 telefonicky: 34 

 e - mailem: 30 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 6 

 Další: 3 

 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

 

Jméno, příjmení 
Pracovní 

smlouva/D
PP/DPČ 

Úvazek1/počet 
odpracovaných 

hodin2 
Náplň práce Poznámka 

Ing. Oto Onderek PS 40/344 
Manažer pro realizaci 
SPL, ředitel 

Do 23. 9. 2013 
dlouhodobě 
v pracovní 
neschopnosti 

Věra Kratochvílová PS 40/579,5 Manažerka MAS  

Ing. Krystyna 
Nováková 

PS 20/294 Účetní-ekonom 
Poloviční 
pracovní úvazek 

                                                      
1 Týdenní úvazek v hodinách dle PS; celkový úvazek dle DPP 
2 Odpracovaná doba na IV.1.1 v hodinách za sledované období 
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Ing. Aneta Struhalová PS 40/568 
Administrátorka 
projektů 

 

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

dle ISÚ): 

Ostatními činnostmi jsou naplňování ISÚ a činnost komerční k získání finančních 

prostředků na financování nezpůsobilých výdajů: 

- probíhá administrace projektu Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích 

v programu ROP MS, 

- zpracována žádost o dotaci Stavební úpravy budovy požární zbrojnice v obci 

Soběšovice do OP ŽP. 

 

8. Další činnosti na podporu udržitelného rozvoje venkova: 

- průběžně Třanovice: poskytování poradenství zájemcům o dotace z různých 

dotačních programů. 

 

9. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
- školení pro vybrané žadatele v 9. výzvě, 

- aktualizace údajů do Monitorovací zprávy o realizaci SPL, 

- naplňování SPL MAS Pobeskydí a ISÚ, 

- vydání dalších čísel Zpravodaje MAS elektronickou formou, 

- účast v pracovních skupinách při NS MAS ČR a CSV MZe - implementace 

Národního strategického plánu LEADER 2014+, připomínkování Metodiky 

tvorby Integrovaných strategií MMR, 

- pomoc a podpora nově založeným MAS (Slezská brána a Jablunkovsko), 

- zpracování nové integrované strategie rozvoje území MAS Pobeskydí, 

- publicita SPL a MAS v regionálním tisku. 
 
 
 

 

 

 

Datum: 3. 9. 2014      Podpis: Věra Kratochvílová 


