
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 
 

 

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

Zpráva za období: 1. 1. 2013 - 30. 4. 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: 

- 2. 1.  Třanovice: vyhlášení výzvy č. 8 k předkládání žádostí o dotaci na Fiche 

č. 1. (III.2.1.2), 3. (I.1.1.1) a 4. (III.1.3.2); 

- 8. 1. Janovice: fyzická kontrola projektu Petr Mácha, Zajištění krmivové 

základny pro odchov skotu (4. výzva, 13. kolo PRV) bez závad a nedostatků; 

- 8. 1. a 10. 1. Třanovice: školení potencionálních žadatelů o dotaci v 8. výzvě; 

- 14. – 24. 1. Třanovice: předkládání žádostí o dotaci; 

- 21. – 25. 1 Třanovice: příprava podkladů a zpracování žádosti o proplacení 

dotace MAS za 3. etapu 2012; 

- 25. 1. - 19. 2. Třanovice: administrativní kontrola žádostí o dotaci přijatých 

v 8. výzvě - žadatelé byli vyzváni k doplnění a opravě žádostí, všichni splnili, 

žádnému projektu nebyla ukončena administrace; 

- 25. 1. Třanovice: zveřejnění Zpravodaje MAS Pobeskydí č. 7 na webu; 

- 28. 1. Bruzovice: fyzická kontrola projektu Radek Vitásek, Rekonstrukce stáje 

pro koně a přípravny krmiv (3. výzva, 10. kolo PRV) bez závad a nedostatků; 

- 28. 1. Opava: předložení žádosti o proplacení výdajů MAS za 3. etapu 2012, 

hlášení o změnách č. 20 a podpis Dodatku č. 11 k Dohodě o poskytnutí 

dotace; 

- 29. 1 Praha: jednání tematické pracovní skupiny Leader při CSV a NS MAS ČR 

k Pravidlům MAS - audit, účtování o darech, dvojí financování zaměstnanců 

atd.; 

- 31. 1. Žimrovice: valná hromada KS NS MAS ČR MSK – stav pokrytí území 

MSK, zapojení nových MAS do opatření III.4.1 PRV, stav vyjednávání 

programovacího období 2014-2020, volba orgánů a nominace zástupců do 

pracovních skupin NS MAS ČR, nominace členů do pracovních týmů 

k operačním programům, příprava konference Příležitosti pro obce 

v programovacím období strukturálních fondů 2014 – 2020, plán činnosti na 

rok 2013; 

- 1. 2. Ostrava: účast na semináři Nemocenské, důchodové a pojistné na 

sociální zabezpečení v 2012 a změny od roku 2013 (v souvislosti s pokyny 

SZIF zařazena do ZV polovina výdajů rovná polovičnímu úvazku účetní); 

- 2. 2. Třanovice: žadatelům podána e-poštou informace o schválení žádostí 6. a 

7. výzvy; 

- 8. 2. Český Těšín: účast na semináři Zákoník práce 2013 (v souvislosti 

s pokyny SZIF zařazena do ZV polovina výdajů rovná polovičnímu úvazku 

účetní); 

- 14. 2. Ostrava: účast na konferenci Příležitosti pro obce v programovacím 

období strukturálních fondů 2014 – 2020 – vystoupili: Martin Sikora MSK, 

Daniela Grabmüllerová MMR, Světlana Svitáková MŽP, Lucie Krumpholcová 

MZe, Rostislav Mazal MMR, Rudolf Bilko starosta obce Vendryně, Jiří Krist NS 

MAS ČR, Daniel Konczyna RR Moravskoslezsko = dílčí informace a postupy 

prací, oblasti podpory, předpokládané alokace; 

- 19. 2. Třanovice: školení členů výběrové komise a veřejné prezentace projektů 

podaných v 8. výzvě; 

- 21. 2. Třanovice: fyzická kontrola realizace projektu SPL MAS Pobeskydí 

kontrolory RO SZIF bez závad a nedostatků; 
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- 26. 2. Třanovice: zasedání výběrové komise a výběr žádostí k podpoře 

podaných v 8. výzvě; 

- 28. 2. Bartošovice: jednání KS NS MAS ČR MSK – příprava Místní integrované 

strategie MAS v oblastech sociální péče, sociální podnikání a podpora mladých 

rodin a seniorů za účasti zástupců sociálního odboru Krajského úřadu 

v Ostravě, Charity, Slezské Diakonie; 

- 28. 2. Skotnice: jednání pracovní skupiny SPOV Programu obnovy rodiny 

(POR) – průběh dosavadní realizace, ukázky praktických příkladů, postavení 

pracovních skupin ve strategickém plánu MAS, role Občanských poraden pro 

zdravotně postižené, výměna zkušeností MAS a NNO; 

- 4. – 20. 3. Třanovice: průběžně zpracování výroční zprávy za rok 2012; 

- 11. 3. Frýdek-Místek: předložení Přiznání k dani z příjmu právnických osob na 

místním pracovišti Finančního úřadu; 

- 13. 3. Opava: předložení vybraných žádostí o dotaci v 8. výzvě; 

- 13. 3. Žlutice: valná hromada NS MAS ČR – vystoupení hostů k problematice 

zapojení MAS v programovacím období EU 2014-2020 Ing. Pavel Sekáč MZe, 

Ing. Josef Tabery MZe, Miroslav Daněk MMR, Ing. Helena Hanoldová CP SZIF, 

Jaromír Jech SMO, Mgr. Zdeněk Miklas Sdružení místních samospráv a Radan 

Večerka SPOV. Schválení rozpočtů a výroční zprávy, volba nových a potvrzení 

stávajících orgánů, výše členských příspěvků; 

- 21. 3. Třanovice: zasedání kontrolní komise – vnitřní audit MAS, jehož 

výsledek bude předložen valné hromadě; 

- 28. 3. Ostrava: jednání KS NS MAS ČR MSK – integrovaná strategie území, 

LeaderFEST 2013, Země živitelka 2013, propagace a prezentace MSK, 

společný audit MAS. Seminář na téma Podpora podnikání na venkově; 

- 28. 3. Třanovice: podána žádost o schválení výzvy č. 9; 

- 2. 4. Třanovice: vyhlášena výzva č. 9 k podávání žádostí o dotaci na Fiche č. 

2. (III.2.2), 4. (III.1.3.2) a 5. (III.2.1.1); 

- 4. 4. Třanovice: školení vybraných žadatelů v 8. výzvě; 

- 9. 4. Nošovice: účast při kontrole ex-post projektu Rekonstrukce 

a modernizace hasičské zbrojnice v Nošovicích (3. výzva, 10. kolo PRV) – 

nedořešený nájemní vztah k dílčímu pozemku, starosta dodá nájemní 

smlouvu; 

- 9. a 11. 4. Třanovice: školení potencionálních žadatelů o dotaci v 9. výzvě; 

- 15. 4. Horní Bludovice: fyzická kontrola projektu Chodník a zatrubnění silniční 

příkopy Horní Bludovice (5. výzva, 14. kolo PRV) byla provedena korekce za 

překročení výše způsobilých výdajů stavebních prací ve vztahu k ceníku RTS, 

a.s. Brno; 

- 15. 4. Třanovice: návštěva delegace Asociace pro vzdělávání a regionální 

rozvoj ze Srbska – konzultace k metodě LEADER a ke strategickému 

plánování; 

- 17. – 24. 4. Třanovice: příjem žádostí o dotaci v 9. výzvě; 

- 17. 4. Třanovice: obdržení výsledků administrativní kontroly RO SZIF žádostí 

vybraných v 8. výzvě. Z 12 předložených byla 5-ti stanovena opatření 

k nápravě. Žadatelé byli vyzváni k doplnění žádostí a odstranění závad, všichni 

splnili. Termín pro předložení žádostí s odstraněnými závadami do 8. 5. 2013; 

- 23. 4. Olomouc: připomínkování dokumentu metodika „Integrovaná strategie 

území působnosti místní akční skupiny“ pro programové období 2014-2020; 

- 23. 4. Řeka: konference „Strategie rozvoje Mikroregionu obcí povodí 

Stonávky“ - prezentace MAS a napojení strategií mikroregionu na strategii 

MAS Pobeskydí, informace o metodice Integrovaná strategie území působnosti 

místní akční skupiny; Mgr. Peter Madigár manažer OZ Partnerstvo pre MAS 

Terchovská dolina - prohloubení kontaktu; 

- 24. 4. Komorní Lhotka: fyzická kontrola projektu Bezbariérový chodník (6. 

výzva, 15. kolo PRV); 

- 30. 4. Karlov pod Pradědem: jednání KS NS MAS MSK - informace z Výboru 

NS MAS ČR, příprava územních strategií. Seminář „Opatření v oblasti 
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komunální energetiky“ za účasti Ing. Vladimír Hrabovský SIPR Projekt s.r.o., 

Ing. Pešat PONAST spol. s r.o., Ing. Martin Novosad Krajská energetická 

agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. 

 

- Duben 2013 Třanovice: propagace MAS v regionálním tisku – ve Zpravodaji 

Stonávka publikován článek „8. výzva MAS Pobeskydí“; 

- Průběžně Třanovice: poskytování poradenství MAS Slezská brána (mimo 

smlouvu) a MAS Jablunkovsko v administrativních činnostech a při 

odstraňování závad v žádosti o dotaci v opatření III.4.1 PRV, poskytování 

konzultací žadatelům před podáním žádosti o dotaci, 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. 2012 a dalších dokumentů 

MAS (Monitorovací zpráva o činnosti MAS, záznamy konzultací apod.), 

aktualizace webu, příprava a provedení školení a seminářů, organizační 

záležitosti apod. 

 

2. Problémy při realizaci SPL: 

- Bez problémů. 

 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

 

4. Změny: 

- SPL – HoZ č. 20 = v souvislosti se změnami v Pravidlech IV.1.1 (Č.j. 

188818/2012-MZE-14113) byla doplněna členská základna tak, aby byl dodržen 

předepsaný poměr mezi veřejnou a soukromou sférou. Zájem o členství v  MAS 

Pobeskydí projevily subjekty, jejichž členství bylo valnou hromadou schváleno 

(kapitola 7. Partnerství MAS). Dalším důvodem změn je rotace členů výběrové 

komise a personální změny (kapitola 9. Organizace a zdroje MAS, kapitola 11. 

Zapojení mladých lidí, žen a zemědělců). 

- Fiche – beze změn. 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých žádostí o dotaci: 30 (8. výzva); 21 (9. výzva) 

 Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6 

 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2 

 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: 0 

ostatní:  

 v kanceláři MAS: 32 

 telefonicky: 84 

 e - mailem: 59 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 5 

 Další: 0 

 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

 

Jméno, příjmení 
Pracovní 

smlouva/D
PP/DPČ 

Úvazek1/počet 
odpracovaných 

hodin2 
Náplň práce Poznámka 

Ing. Oto Onderek PS 40/601,5 
Manažer pro realizaci 
SPL, ředitel 

 

Věra Kratochvílová PS 40/616,5 Manažerka MAS  

                                                      
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. Krystyna 
Nováková 

PS 20/320,2 Účetní-ekonom 
Poloviční 
pracovní úvazek 

Ing. Aneta Struhalová PS 40/646 
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: 

- zpracovány 2 žádosti o dotaci: opatření III.1.1 PRV a PORV 2013 MMR, 

- probíhá administrace projektu Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích 

v programu ROP MS, 

- MAS Slezská brána poskytujeme na základě smlouvy poradenské služby (9. 1. 

Třanovice: příprava valné hromady, 17. 1. Václavovice: účast na valné 

hromadě), 

- 22. 3 území působnosti MAS Pobeskydí: exkurze uspořádaná na základě 

objednávky MAS Slezská brána. 

 

8. Další činnosti na podporu udržitelného rozvoje venkova: 

- 21. 2. Kunín: členská schůze SPOV MSK – podána informace o ISRÚ 2014+ 

a o financování a fungování MAS, 

- průběžně Třanovice: poskytování poradenství zájemcům o dotace z různých 

dotačních programů. 

 

9. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
- administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a výběr projektů podaných v 9. 

výzvě, předání na RO SZIF, 

- předání opravených žádostí 8. výzvy na RO SZIF, 

- školení pro vybrané žadatele v 9. výzvě, 

- schválení a vydání výroční zprávy za r. 2012, 

- 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, 

- zpracování nové integrované strategie rozvoje území MAS Pobeskydí, 

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

- publicita SPL a MAS v regionálním tisku. 

 
 

Datum: 30. 4. 2013      Podpis: Věra Kratochvílová 


