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

Zpráva za období: 1. 1. 2011 - 30. 4. 2011 

 
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: 

  

- 20. 4. 2011 Vyhlášení výzvy č. 4. 

- Zpracování Monitorovací zprávy o realizaci SPL MAS Pobeskydí k 31. 12. 2010. 

 

- 13. 1., 31. 1., 7. 4. 2011 Praha, účast na jednání TPS Leader - úpravy pravidel.  

- 1. 2. 2011 Hradec nad Moravicí, účast na školení Postupy při volbě orgánů MAS. 

- 3. 2. 2011 Opava, účast na Společném školení pracovníků SZIF, MAS a KAZV. 

- 23. 2. 2011 Štramberk, účast na školení Projekty spolupráce, problematika 

realizace, úpravy pravidel IV.2.1. 

- 25. 2. 2011 Soběšovice, školení zastupitelů obcí Mikroregionu Žermanické a 

Těrlické přehrady „Výběrové řízení“ - účastníci  byli informováni o aktualizovaném 

znění zákona 137/2006 Sb. ze září 2010. 

- 15. 2. 2011 Frýdek-Místek, účast na školení Účetní závěrka, novely zákonů v r. 

2011. 

- 24. 2. 2011 Frýdek-Místek, účast na školení Změna pravidel pro odpočet DPH od 

1. 4. 2011. 

- 17. 3. 2011 Křtiny, účast na Valné hromadě NS MAS. 

- 21. a 28. 4. 2011 Třanovice, Školení potencionálních žadatelů o dotaci ve 4. Výzvě 

„Pravidla IV.1.2, Fiche, Žádost o dotaci“ účastníci byli informováni o změnách 

v pravidlech od. 3. 3. 2011, nových Ficích a nové žádosti o dotaci. 

 

- Tvorba, zadání tisku a distribuce Zpravodaje MAS č. 1. 

- Tvorba Výroční zprávy 2010 (zpracování účetní závěrky, finančního plánu na rok 

2011, daňových přiznání, archivace uzavřeného účetního období), zadání tisku, 

distribuce. 

 

- Příprava a zasedání: 28. 2. 2011 Kontrolní komise (vnitřní audit bez závad); 10. 

3. 2011 Programového výboru a Valné hromady (projednání a schválení 

Aktualizace SPL včetně změn v orgánech, Monitorovací zprávy MAS k 31. 12. 

2010); 15. 5. 2011 Programového výboru (projednání Fichí, výzvy č. 4, 

monitoringu projektů). 

  

- 18. 3. 2011 proveden servis veškerých elektrických zařízení (PC, adaptéry, 

tiskárny, scanner, vazač) revizním technikem (povinnost ze zákona dle ČSN 

331500), kód ZV 004. 

 

- Odchodem účetní-ekonomky na mateřskou dovolenou dne 3. 4. 2011 vyvstala 

nutnost uzavřít smlouvu o zajištění externího účetnictví. 

 

- 14. 4. 2011 kompletní oprava barevné tiskárny MC 2430 DL, kód ZV 004.    
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2. Problémy při realizaci SPL: 

  
Největším problémem je vysoký počet podaných žádostí ve vztahu k alokaci 

finančních prostředků ve Fichích č. 1 a č. 5 – žadatelé obce a svazky obcí; malý 

počet žadatelů zemědělských a podnikatelských subjektů pro vysoký podíl 

spolufinancování – až 60 % způsobilých výdajů; při vyhlašování výzev bez 

problémů; k odvolání žadatelů nedošlo. 

 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:  
 

- Aktualizace finančního plánu SPL.  
- Vyšší úsilí managementu a členů orgánů MAS k vyhledávání žadatelů z řad 

zemědělských a podnikatelských subjektů. 
- Spoluprací se žadateli při hledání jiných zdrojů financování (ROP, POV, nadace), 

nebo jiných způsobů řešení projektů. 
- Změnou preferenčních kritérií.   

 

4. Změny:  
 

- SPL – změny dle reálných skutečností: doplněn počet obyvatel k 31. 12. 2010, 

upravena rozloha území, upraven návrh monitorovacích indikátorů, doplněny 

spolupracující subjekty, zjednodušeno schéma struktury MAS, došlo ke změnám 

zástupců členů a komisí (komunální volby 2010), v kapitole 6.1. Priority a cíle 

uvedeno opatření 2.1.2 do souladu s novelizovanými Pravidly IV.1.2, upřesněn 

finanční plán, upřesněn časový plán při vyhlašování příjmu žádostí o dotaci,  dle 

zkušeností upřesněny administrativní postupy a postup výběru projektů, doplněna 

veřejná obhajoba přijatých žádostí o dotaci, doplněna skartační lhůta pro PRV.   

- Fiche č. 1., 2., 3. a 4. - navrženy a v orgánech MAS projednány preferenční 

kritéria stanovená MAS tak, aby byl výběr projektů co nejtransparentnější; 

uvedeny do souladu s novým formulářem fiche a Pravidly IV.1.2; Fiche č. 3 

Cestovní ruch, omezena na podopatření III.1.3.2 Ubytování a sport, v podopatření 

III.1.3.1 není vytipován žádný žadatel. Fiche č. 5 bude upravena pro výzvu č. 5. 

 
5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

  

  Počet nově přijatých žádostí o dotaci: 0 (příjem žádostí pro 13. kolo PRV je 

 stanoven od 9. do 13. května 2011, předpoklad 35) 

 Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 14  

 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4  

 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: 0 

ostatní:  

 v kanceláři MAS: 72 

 telefonicky: 49 

 e - mailem: 40 

 skype: 2 

 Počet účastí na kontrolách SZIF: 3  

 Další: --- 
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6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

 

Jméno, příjmení 
Pracovní 
smlouva/
DPP/DPČ 

Úvazek1/počet 
odpracovaných 

hodin2 
Náplň práce Poznámka 

Ing. Oto Onderek PS 40/624 
Manažer pro realizaci 

SPL, ředitel 
 

Věra Kratochvílová PS 40/624 Manažerka MAS  

Ing. Krystyna 

Nováková 
PS 40/470,5 Účetní-ekonom 

Od 3. 4. 

2011 MD 

Ing. Aneta 

Struhalová 
PS 40/526 

Administrátorka 

projektů 
 

Libor Křen DPP 7/7 
Člen Kontrolní 

komise 
 

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

dle ISÚ): 

 

Jedná se o jednak o naplňování ISÚ, jednak o podnikatelské činnosti - zpracování 

6 žádostí o dotaci z krajských a státních programů (Problémový okruh 3 - Životní 

prostředí a infrastruktura; Problémový okruh 1 - Společnost); administrace 

realizovaného projektu v ROP MSK (Problémový okruh 1 Společnost).  

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
  

- 16. a 17. 5. 2011 Štramberk, účast na LeaderFEST 2011. 

- Příprava a uskutečnění návštěvy z Bretaně – studenti + MAS Pontivy. 

- Příprava a uskutečnění návštěvy Srbska v rámci připravované spolupráce. 

- Vydání druhého a příprava třetího čísla Zpravodaje MAS. 

- Administrace přijatých žádostí, v týdnu č. 23 veřejná obhajoba přijatých žádostí, 

10. 6. 2011 zasedání výběrové komise, 17. 6. 2011 předložení vybraných žádostí 

z Výzvy č. 4 na RO SZIF Opava. 

- Účast na projektu Zelené centrum Třanovice (dle potřeby). 

- Červenec 2011, příprava a vyhlášení výzvy č. 5. 

- Aktualizace údajů monitorovací zprávy k 30. 6. 2011. 

- Evaluace SPL. 

 
 

 

 

Datum: 11. května 2011     Podpis: Věra Kratochvílová 

  

                                                      
1 Týdenní úvazek v hodinách dle PS; celkový úvazek dle DPP 
2 Odpracovaná doba na IV.1.1 v hodinách za sledované období 


