
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 
 

 

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

Zpráva za období: 1. 1. 2012 - 30. 4. 2012 

 
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: 

- 10. 1. 2012 Praha: účast na jednání TPS Leader - zpracování technického 

návrhu pro implementaci LEADER napříč fondy EU 2014-20, 

- 10. 1. 2012 Pstruží: monitoring projektu obce - bez závad a nedostatků, 

- 11. 1. 2012: Frýdlant n/O: monitoring projektu města - bez závad 

a nedostatků, 

- 17. 1. 2012 Opava: předání žádosti o proplacení režijních výdajů MAS za 3. 

etapu 2011 na RO SZIF, 

- 25. 1. 2012 Krmelín a Stará Bělá: monitoring projektu římskokatolické farnosti 

- bez závad a nedostatků, 

- 31. 1. 2012 Praha: účast na jednání TPS Leader - opatření III.4.1, 

- 1. 2. 2012 Třanovice: monitoring projektu SPL MAS ze strany SZIF - bez závad 

a nedostatků, 

- 6. 2. 2012 Třanovice: ukončena administrativní kontrola a kontrola 

přijatelnosti projektů podaných v 6. Výzvě - žadatelé byli vyzváni k doplnění 

a opravě žádostí, všichni splnili, žádný projekt nebyl vyřazen, 

- 7. 2. 2012 Třanovice: veřejná obhajoba první části žádostí podaných v 6. 

výzvě, 

- 14. 2. 2012 Hradec nad Moravicí: jednání KS NS MAS - Leader 2014+ na 

centrální a krajské úrovni, rozšiřování MAS v MSK, LeaderFEST 2012 Levoča, 

příprava podkladů pro vydání registračního listu KS NS MAS ČR, o.s., 

- 21. 2. 2012 Třanovice: veřejná obhajoba druhé části žádostí podaných v 6. 

výzvě a zasedání výběrové komise MAS - k podpoře vybráno 10 žádostí 

o dotaci z celkového počtu 28, 

- 27. 2. Třanovice: uzavřeno hlasování per rollam o novém členu kontrolní 

komise, 

- 27. 2. 2012 Třanovice: jednání programového výboru - patronace a pomoc 

nově vznikajícím MAS, finanční dar, veřejné projednávání projektů, změny 

v orgánech, rozšíření území působnosti, příprava Leader 2014+, bodové 

hodnocení MAS, výsledky a průběh výzev č. 4 – 6, způsob alokace finančních 

prostředků na MAS, 

- 1. 3. 2012 Praha: účast na společném jednání Pracovní skupiny MV PRV a TPS 

LEADER - opatření III.4.1, 

- 5. 3. 2012 Staré Město u Frýdku-Místku: jednání o přistoupení obce do území 

působnosti MAS Pobeskydí, 

- 6. 3. 2012 Stonava: jednání o přistoupení obce do území působnosti MAS 

Pobeskydí, 

- 15. 3. 2012 Rumburk: zasedání valné hromady NS MAS ČR – zhodnocení 

činnosti a hospodaření 2011, plán práce a rozpočet 2012, zpráva kontrolní 

komise, LEADER a komunitně vedený rozvoj venkova, příspěvky hostů, 

vyjednávací tým, 

- 23. 3. 2012 Opava: předání 10 vybraných žádostí o dotaci v 6. výzvě na RO 

SZIF, 

- 28. 3. 2012 Třanovice: zasedání kontrolní komise - interní audit 2011, 

mailto:kratochvilova@pobeskydi.cz


2 
 

- 26. – 29. 3. 2012 Pražmo, Morávka, Nižní Lhoty, Dobratice, Nošovice, Vyšní 

Lhoty: na webu obcí publikován článek Místní akční skupina informuje, 

- 5. 4. 2012 Třanovice: publikována Monitorovací zpráva o realizaci SPL MAS 

Pobeskydí k 31. 12. 2011, 

- 11. 4. 2012 Pržno: monitoring projektu Miroslava Herota - bez závad 

a nedostatků, 

- 12. 4. 2012 Bartošovice: jednání KS NS MAS MSK - ustavující schůze valné 

hromady KS NS MAS MSK, standardizace MAS, konference KS NS MAS MSK 

Leader 2014+ na KÚ Ostrava, LeaderFEST 2012 Levoča, 

- 16. 4. 2012 Třanovice: vydání Zpravodaje č. 5 MAS Pobeskydí a jeho následná 

distribuce, 

- 17. 4. 2012 Třanovice: společné jednání valné hromady a programového 

výboru – noví členové, složení orgánů, členství ve SPOV, výroční zpráva 2011, 

rozpočet 2012, výzvy na rok 2012, rozšíření území působnosti, upřesnění 

kapitoly 10.2 v SPL, obsah minulých jednání programového výboru, členské 

příspěvky 2012, zpráva kontrolní komise, monitorovací zpráva k 31. 12. 2011, 

- 25. 4. 2012 Opava: monitoring projektu REIT Jízdárna pod Lipovým – přílohy 

ŽoP, 

- 30. 4. 2012 Třanovice: průběžné zpracování Monitorovací zprávy o realizaci 

SPL MAS Pobeskydí k 31. 12. 2012, 

- 30. 4. 2012 Třanovice: průběžná aktualizace webu a doplňování zpráv, 

- duben 2012 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy: ve zpravodaji publikován 

článek Místní akční skupina informuje, 

- duben 2012 Mikroregion Stonávka: ve zpravodaji publikován článek Místní 

akční skupina informuje. 

 

2. Problémy při realizaci SPL: 

Bez problémů.  

 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Bez opatření. 

 

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: 5 

 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3 

 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: 1 

ostatní:  

 v kanceláři MAS: 28 

 telefonicky: 30 

 e - mailem: 38 

 skype: 0 

 poštou: 1 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 5 

 Další: 0 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

 

Jméno, příjmení 
Pracovní 
smlouva/
DPP/DPČ 

Úvazek1/počet 
odpracovaných 

hodin2 
Náplň práce Poznámka 

Ing. Oto Onderek PS 40/672 
Manažer pro realizaci 

SPL, ředitel 
 

Věra Kratochvílová PS 40/629 Manažerka MAS  

Ing. Krystyna 

Nováková 
PS 20/286,5 Účetní-ekonom  

Ing. Aneta 

Struhalová 
PS 40/600 

Administrátorka 

projektů 
 

Ing. Zdeněk 

Strnadel 
DPP 10/10 

Člen výběrové 

komise 
 

 
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 – zpracování 1 žádost o dotaci 

z programu MSK DSH 10; 2 žádosti o dotaci z programu MMR PORV 117D815; 4 

žádosti z programu MSK RRC/02/2009; 5 žádostí o dotaci z programu MSK 

RRC/01/2012. 

 

8. Další činnosti na podporu udržitelného rozvoje venkova: 

- 13. 1. 2012 Jablunkov: konzultace se starostou obce Jablunkov Petrem  

Sagitariusem o podmínkách založení MAS Jablunkovsko, 

- 23. 1. 2012 Třanovice: konzultace se starostou obce Řepiště Rostislavem 

Kožušníkem a Mirkem Lyskem (možný manažer MAS) o podmínkách založení 

MAS Slezská Brána,  

- 26. 1. 2012 Žabeň: účast na shromáždění starostů měst a obcí Regionu 

Slezská brána - schválení založení MAS, 

- 27. 1. 2012 Jablunkov: účast na jednání sněmu starostů Sdružení obcí 

Jablunkovska – schválení založení MAS, 

- 20. 2. 2012 Třanovice: konzultace se zástupci sdružení obcí Jablunkovska 

o dalších podmínkách založení MAS, 

-  23. 2. 2012 Třanovice: spolupořádání konference Udržitelný rozvoj na 

venkově jako partner v projektu Zelené centrum v Třanovicích – přednášky 

pozvaných k tématům, vyhlášení vítěze bakalářských a diplomových prací, 

vyhlášení vítězů kreseb na téma Ekologie a já, anketa Co považuji za prioritu 
v tématu udržitelného rozvoje?, 

- 27. 3. 2012 Třanovice: účast na semináři Braniborsko 2030 - vylidňování 

venkovských oblastí, státní správa, nevyužívání a udržování technické 

infrastruktury, 

- 27. 4. 2012 Ostrava: účast na školení Vedení účetnictví nestátních 

neziskových organizací, 

- 27. 4. 2012 Soběšovice: seminář Komunitně vedený místní rozvoj aneb Leader 

2014 – 2020 na Setkání svazků obcí mikroregionu Žermanické a Těrlické 

přehrady, povodí Morávky, povodí Stonávky a Jablunkovska. 

 

 

 

 

                                                      
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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9. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
- aktualizace SPL (změna orgánů, rozšíření členské základny, rozšíření území 

působnosti, upřesnění dle nových Pravidel IV.1.1 a doplnění kapitoly 10.2 

Způsob výběru projektů), tvorba mapy nového území, 

- aktualizace Fichí, 

- vyhlášení výzvy č. 7, 

- aktualizace údajů do Monitorovací zprávy o realizaci SPL, 

- naplňování SPL MAS Pobeskydí a ISÚ, 

- vydání dalších čísel Zpravodaje MAS, 

- účast na Informačním semináři pro MAS MSK, 

- spoluúčast na tvorbě propagačního letáku KS NS MAS MSK, 

- účast na konferenci LeaderFEST 2012 Levoča, 

- příprava Hodnocení MAS, 

- účast na výstavě Země živitelka 2012, 

- aktivity vyplývající z pozice partnera v projektu Budování systému občanské 

participace na úrovni mikroregionů v přeshraniční venkovské oblasti podaného 

společností Asocijacija za edukaciju i regionalni rozvoj, Padina, Srbsko, 

- účast v projektu Zelené centrum v Třanovicích, 

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

pravidel osy VI. a implementace Národního strategického plánu LEADER 

2014+, 

- pomoc a podpora zakládajícím se MAS, 

- publicita SPL a MAS v regionálním tisku, 

- vydání a následná distribuce Výroční zprávy MAS Pobeskydí 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 30. 4. 2012      Podpis: Věra Kratochvílová 

 

Příloha: CD s touto monitorovací zprávou 

 


