
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 
 

 

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

Zpráva za období: 1. 5. 2013 - 31. 8. 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: 

- 1. 5. – 15. 5. Třanovice: administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

žádostí o dotaci přijatých v 9. výzvě - žadatelé byli vyzváni k doplnění 

a opravě žádostí, všichni splnili, žádnému projektu nebyla ukončena 

administrace; 

- 2. 5.  Třanovice: seminář pro studenty Ostravské univerzity na téma LEADER 

a  role MAS v rozvoji venkova; 

9. 5. Opava: odevzdání opravených a doplněných žádostí o dotaci po 

administrativní kontrole SZIF vybraných v 8. výzvě a odevzdání ŽoP MAS 1. 

etapa 2013; 

- 14. 5. Dolní Tošanovice: sněm starostů Mikroregionu obcí povodí Stonávky, 

podána informace o tvorbě ISRÚ MAS Pobeskydí; 

- 16. 5. Třanovice: prezentace 21 projektů přijatých v 9. výzvě, školení členů 

výběrové komise k této výzvě; 

- 22. 5. Třanovice: jednání výběrové komise, vybráno 11 projektů pro 19. kolo 

PRV; 

- 23. 5. Třanovice: odeslán doporučený dopis na CP SZIF Praha se seznamem 

nově vytvořených pracovních míst v 9. výzvě; 

- 6. 6. Krásná: fyzická kontrola projektu Obec Krásná, Inovace hasičské 

zbrojnice - centra kulturního dění obce Krásná (6. výzva, 15. kolo PRV) bez 

závad a nedostatků; 

- 10. 6. Třanovice: jednání programového výboru - Plnění Strategického plánu 

LEADER MAS Pobeskydí, Výroční zpráva za rok 2012, Informace z valné 

hromady NS MAS ČR, Stav přípravy uplatnění metody LEADER v období 2014 

– 2020 v centrálních orgánech, Finanční a personální řešení přechodného 

období, Rozpočet na r. 2013; 

- 14. 6. Paskov: seminář projektu Projektový manažer V a společné akce 

mikroregionu Slezská brána - podána informace o stavu LEADER pro 

programovací období 2014-2020; 

- 19. 6. Opava: odevzdání vybraných žádostí o dotaci v 9. výzvě; 

- 25. 6. Třanovice: jednání valné hromady - Informace ze zasedání 

programového výboru, Zpráva kontrolní komise, Výroční zpráva MAS 

Pobeskydí za rok 2012, Rozpočet MAS na rok 2013, Monitorovací zpráva 

o realizaci Strategického plánu LEADER, MAS po roce 2013; 

- 2. 7. Třanovice: vyhodnoceny nabídky na grafické zpracování a tisk Výroční 

zprávy MAS Pobeskydí 2012 a objednáno, po dodání tisků proběhlo rozeslání 

poštou zástupcům členů valné hromady a členům programového výboru; 

- 4. 7. Raduň: jednání KS NS MAS ČR MSK – Externí audit MAS, ISRÚ, Publikace 

MAS v MSK, Volba člena do hodnotící komise IV.2.1; Semináře: Cestovní ruch 

v MSK a Energetický management v MSK; 

- 24. 7. Třanovice: odeslána e-informace žadatelům Obec Smilovice, Obec 

Lhotka a obec Pražmo (8. výzva) o přesunu jejich žádostí o dotaci do režimu 

podpory de-minimis a povinnost předložit při podpisu dohody Čestné 

prohlášení k de-minimis s odkazem na formulář na webu SZIF; 

- 29. 7. Třanovice: žadatelům vybraným v 8. výzvě podána e-informace o jejich 

schválených žádostech o dotaci; 
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- 15. 8. Třanovice: odeslány poštou opravené a doplněné žádosti o dotaci (6) 

vybraných žadatelů v 9. výzvě po administrativní kontrole SZIF; 

- 19. 8. Třanovice: Ski areál Řeka s.r.o. Dovybavení Ski Areálu Řeka stahuje 

žádost o dotaci podanou v 6. výzvě z důvodu nemožnosti předfinancování 

projektu; 

- 23. 8. Třanovice: odeslána e-výzva žadatelům schváleným v 8. výzvě, aby 

předali kopii podepsané Dohody o poskytnutí dotace; 

- 28. – 30. 8. Třanovice: příprava a zpracování ŽoP režijních výdajů MAS za 2. 

etapu 2013; 

- Průběžně Třanovice: poskytování poradenství MAS Slezská brána (mimo 

smlouvu) a 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 podkladů k propagační publikaci MAS v MSK, zpracování 

Monitorovací zprávy o realizaci SPL MAS Pobeskydí k 31. 5. 2013 a dalších 

dokumentů MAS (Monitorovací zpráva o činnosti MAS, záznamy konzultací 

apod.), aktualizace webu, externí audit - příprava smlouvy, součinnost při 

provedení auditu a vyhodnocení zprávy o provedení auditu, 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 – 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: 6 

 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1 

 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: 0 

ostatní:  

 v kanceláři MAS: 10 

 telefonicky: 33 

 e - mailem: 24 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1 

 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 

Od 17. 7. dosud 
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, 

- zpracován Metodický pokyn pro tvorbu akčního plánu na léta 2014-2020. 

 

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, 

- 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: 3. 9. 2013      Podpis: Věra Kratochvílová 


