
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 
 

 

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

Zpráva za období: 1. 5. 2011 - 31. 8. 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: 

- 3. 5. 2011: PS LEADER při NS MAS ČR v Praze, 

- 4. 5. 2011: koordinační porada MAS MSK k LeaderFestu v Hradci n. M., 

- 10. 5. 2011: koordinační porada MAS MSK k LeaderFestu ve Štramberku, 

- 9. – 13. 5. 2011: příjem žádostí o dotaci ve 4. výzvě, 

- 13. 5. – 8. 6. 2011: administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti žádostí 

podaných ve 4. výzvě, 

- 12. – 18. 5. 2011 Třanovice, Štramberk - příprava a uskutečnění návštěvy 

studentů a zástupců MAS Pontivy z Bretaně ve Francii, včetně uspořádání 

semináře o naší činnosti a vyjasnění si okruhů budoucí spolupráce; obdrželi jsme 

děkovný dopis od předsedy MAS Pontivy za péči, kterou jsme návštěvě věnovali. 

- 16. - 18. 5. 2011: Štramberk - spolupořádání a účast na LeaderFEST 2011, účast 

250 osob ze 12 zemí Evropy. Obdrželi jsme děkovné dopisy sborů a souborů, 

které realizovaly kulturní vystoupení. 

- 19. 5. 2011: předložena žádost o proplacení dotace za 1. až 4. měsíc 2011, 

včetně monitorovací zprávy k 30. 4. 2011, 

- 25. – 29. 5. 2011 Padina, Kovačica, Indía, Erdevík, Šid Srbsko - příprava 

a uskutečnění návštěvy v rámci aktivity navazování mezinárodní spolupráce. 

Prezentovali jsme MAS a členy MAS zástupcům místních samospráv, spolků 

a podnikatelů se záměrem navázání kontaktů k předání zkušeností z Leaderu 

zemi, která se připravuje na vstup do EU. 

- 9. 6. 2011: veřejná obhajoba přijatých žádostí ve 4. výzvě, 

- 10. 6. 2011: zasedání výběrové komise (12 vybraných projektů), 

- 17. 6. 2011: předložení vybraných žádostí na RO SZIF Opava, 

- 21. 6. 2011: účast na konferenci SPOV ve Sviadnově, 

- 30. 6. 2011: odesláno doporučenou poštou střednědobé hodnocení SPL na RO 

SZIF Opava,  

- 11. 7. 2011 vyhlášení 5. výzvy, 

- 13. 7. 2011 vydání a distribuce Zpravodaje č. 2, 

- 15. 7. 2011 monitoring projektů – Obec Lhotka, 

- 20. 7. 2011 a 4. 8. 2011 Třanovice - školení potencionálních žadatelů o dotaci, 

informace o PRV, SPL, Pravidlech IV. 1. 2., vyhlášené fichi č. 5, 

- 18. 7. 2011 odeslán elektronickou poštou na MZe vyplněný dotazník k Hodnocení 

MAS 2011, 

- 20. 7. 2011 návštěva ze Srbska – Asociace pro vzdělávání a regionální rozvoj, 

- 3. 8. 2011 kontrola projetu ex-post – TOZOS s CP SZIF,  

- 8. 8. 2011 předložení doplněných žádostí ze 4. výzvy na RO SZIF Opava po 

administrativní kontrole RO SZIF,  

- 8. – 23. 8. 2011 příjem žádosti o dotaci v 5. výzvě, 

- 10. 8. 2011 odeslán doporučený dopis na CP SZIF Praha s přidělenými body za 

preferenční kritérium vytvoření každého nového pracovního místa za období 1. – 

4. výzva MAS. 

- 11. 8. 2011 monitoring projektů – Obec Hukvaldy, 

- 11. – 31. 8. 2011 příprava podkladů pro hodnocení MAS 2011, 

- 15. 8. 2011 návštěva ze Srbska – Asociace pro vzdělávání a regionální rozvoj, 
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- 23. – 31. 8 2011 administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti přijatých žádostí 

v 5. výzvě, 

- 25. – 27. 8. 2011 České Budějovice – prezentace a propagace MAS a SPL na Zemi 

živitelce 2011 (cestovní příkaz bude součástí žádosti o proplacení za 3. etapu 

2011), 

- průběžně probíhá aktualizace Monitorovací zprávy o realizaci SPL MAS Pobeskydí 

k 30. 6. 2011. 

 

2. Problémy při realizaci SPL: 

Bez problémů.  

 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

 

4. Změny:  
- SPL – beze změn. 

- Fiche – provedena aktualizace fiche č. 5 pro 5. Výzvu: upravena preferenční 

kritéria stanovená MAS; Fiche uvedena do souladu s novým formulářem a Pravidly 

IV.1.2 platnými od 3. 3. 2011. 

 
5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

  

  Počet nově přijatých žádostí o dotaci: 4. výzva = 27, 5. výzva = 18 

 Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 11 

 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5 

 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: 1 

ostatní:  

 v kanceláři MAS: 49 

 telefonicky: 30 

 e - mailem: 22 

 skype: 0 

- Počet účastí na kontrolách SZIF: 3; cestovní příkazy za měsíc srpen budou 

součástí žádosti o proplacení za 3. etapu 2011. 

 

 Další: --- 

 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

 

Jméno, příjmení 
Pracovní 
smlouva/
DPP/DPČ 

Úvazek1/počet 
odpracovaných 

hodin2 
Náplň práce Poznámka 

Ing. Oto Onderek PS 40/636 
Manažer pro realizaci 

SPL, ředitel 
 

Věra Kratochvílová PS 40/636 Manažerka MAS  

Ing. Krystyna 

Nováková 
PS 40/0 Účetní-ekonom 

Od 3. 4. 

2011 MD 

Ing. Aneta 

Struhalová 
PS 40/544 

Administrátorka 

projektů 
 

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

dle ISÚ): 

V prvé řadě se jedná o naplňování ISÚ a o podnikatelskou činnost k získání 

finančních prostředků na financování nezpůsobilých výdajů - administrace 

                                                      
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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realizovaného projektu v ROP NUTS II Moravskoslezsko, včetně účasti na 

slavnostním uvedení do provozu dne 13. 8. 2011 (ISÚ - problémový okruh 1 

Společnost), administrace realizovaného projektu v PRV (ISÚ - problémový okruh 

3 Životní prostředí a infrastruktura). 

Další činnosti na podporu udržitelného rozvoje venkova: 

3. 5. 2011 Praha - účast na jednání Tematické pracovní skupiny Leader, změny 

v Pravidlech IV.2.1, tvorba Stanov. 

3. 6. 2011 Třanovice – hodnocení OP RVMZ (Leader+) firmou BermanGroup, Mgr. 

Irena Kvízová. 

22. 6. 2011 Třanovice - jednání o možnosti spolupráce s: Asociace regionálních 

značek, o.s PhDr. Kateřina Čadilová.;Lidé v Beskydech, o.s. Radka Sachrová. 

29. 6. 2011 Třinec – pracovní skupina Venkov v projektu Koordinační program 

spolupráce při rozvoji území a aktivitách pro zajištění trvale udržitelných 

pracovních příležitostí v mikroregionu východní části Těšínského Slezska. 

11. 8. 2011 MAS Pontivy zaslala konkretizaci okruhů spolupráce z její strany; 

komunikačním mostem je Michaela Mangelová, která tlumočila již při návštěvě 

zástupců mikroregionů, spolku pro obnovu venkova a MAS v Bretani v roce 2008 

a  je s problematikou hnutí Leader obeznámena. Byla s ní podepsána Smlouva 

o vypracování překladů a tlumočení. 

20. 8. 2011 Lhotka - účast na folklórním festivalu Sochovy národopisné slavnosti 

za účelem prohlubování partnerských vztahů s pořadateli, sponzory a účastníky. 

26. 8. 2011 České Budějovice - účast na jednání Tematické pracovní skupiny 

Leader, změny v Pravidlech osy IV., formulářích fiche a žádosti, hodnocení MAS. 

Jednání proběhlo v rámci Výstavy Země živitelka 2011 bez nároku na cestovné. 

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
- 1. 9. 2011 a dále: plánované kontroly projektů na místě ve spolupráci s RO SZIF, 

- 9. 9. 2011 Praha – prezentace a veřejné projednávání k hodnocení MAS 2011, 

- 10. 9. 2011 Horní Tošanovice - spolupořadatel dožínek, 

- 15. 9. 2011 Třanovice – návštěva cca 50 osob z Litvy (seminář o činnosti MAS 

a realizovaných projektech), 

- upřesnění okruhů spolupráce s MAS Pontivy dle návrhu z 16. 5. 2011 a upřesnění 

z 11. 8. 2011. 

- veřejná prezentace, zasedání výběrové komise k výběru projektů z 5. výzvy, 

odevzdání na RO SZIF Opava, 

- příprava a vydání třetího čísla Zpravodaje MAS, 

- účast v projektu Zelené centrum Třanovice (dle potřeby), 

- aktualizace údajů do monitorovací zprávy o realizaci SPL, 

- aktualizace fichí, 

- příprava výzva č. 6. 

 

Poznámka: technické průkazy k vozidlům v osobním vlastnictví používaným ke 

služebním cestám jsou součástí předcházejících žádostí o proplacení dotace. 

 

 

 

 

Datum: 31. 8. 2011     Podpis: Věra Kratochvílová 

 

Příloha: CD s touto monitorovací zprávou 

  


