
Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období:  leden – duben 2011

Název MAS: Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Jitka Schneiderová, manažerka 

kontakt: manager@zivepomezi.cz, +420724702722

1. Popis  činnosti  MAS  při  realizaci  SPL  za  sledované  období  (uveďte  klíčové 
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, 
schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Ve sledovaném období  jsme pracovali  na  administrativních  změnách  v souvislosti 
s přesunem sídla a kanceláře MAS. Mnohé administrativní změny a práce na interní 
agendě měla přímou vazbu na SPL, např. změna stanov upravila statuty a vazbu na 
zastoupení členů v jednotlivých komisích pro SPL, apod.  Souběžně pracujeme na 
aktualizaci fichí a SPL. 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 
semináře apod.) a jejich přínos

4.2. 2011 proběhlo v Brně školení RO SZIF a MAS k aktualizaci pravidel IV.1.2., 
zúčastnili se 2 pracovníci. 

15.února jsme uspořádali seminář pro příjemce realizující projekty 5. výzvy (11.kolo) 
v rámci opatření IV.1.2.

Jako spolupořadatelé jsme se účastnili valné hromady NS MAS ČR ve Křtinách (2 
pracovníci) dne 17.3.2011. V rámci této aktivity jsme se zúčastnili semináře 
k tématu cestovního ruchu na venkově (1 pracovník) konaného 16.3.2011. 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

V tomto období proběhla valná hromada NS MAS ČR, kde se naše MAS účastnila také 
jako spolupořadatel.  Součástí byla propagace jihomoravských MAS (večer před 
valnou hromadou byl pro účastníky zpestřen ochutnávkou regionálních produktů 
z území MAS, všem účastníků byly předány propagační materiály přezentující 
jihomoravské MAS.)

V lednu nás navštívila místní akční skupina Český les. Proběhla krátká výměna 
zkušeností k realizaci SPL a dalších projektů a prezentovali jsme také projekty 
realizované v rámci SPL.   
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- zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Ve sledovaném období zasedala 1x revizní (= monitorovací) komise. Úkolem bylo 
zejména hodnocení a kontrola činnosti MAS a kanceláře ve vztahu k fungování MAS 
a realizaci SPL.  Výstupem byla zpráva revizní komise (prezentováno a schváleno 
valné hromadě v 26.dubna).  V 1.3.2011 a 26.4.2011 proběhlo jednání 
předsednictva MAS, kde byly mmj. připravovány změny statutů komisí a aktualizace 
a harmonizace stanov občanského sdružení ve vazbě na SPL. 8.3.2011 a 26.4.2011 
valná hromada byly změny schválené valnou hromadou a byli zvoleni  členi výběrové 
a programové komise. 

V únoru a březnu proběhly 2 zasedání Krajského sdružení NS MAS ČR JMK. Jednání 
se účastní zástupci SZIF a AZV. Řešeny byly společné projekty a propagace sítě MAS.

- další (účast na výstavách apod.)

13.1. – 16.1.2011 jsme se prezentovali a území MAS a projektů jako 
spoluvystavovatelé na stánku Znojemsko v rámci veletrhu Regiontour 2011 v Brně.  

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

Kontroly projektů se účastníme dle časových možností a pokud je nám kontrola včas 
oznámena. Co se týká hlášení termínů kontrol ze strany SZIF, uvítali bychom odeslání 
zprávy o termínu kontroly cca týden dopředu emailovou zprávou. Kontroloři ne vždy 
volají a někdy sdělí termín kontroly s krátkým časovým odstupem.to  1-3 dny předem. 

Uvítali bychom u k přidělování kontrolorů na projekt bychom uvítali zaslání seznamu 
kontrolorů na konkrétní projekty. V současné době se musíme informovat sami, většinou 
řešíme prostřednictví referenta. 

Další problémy ve vazbě na RO SZIF – přijímání ŽOP a jejich administrace a následná 
kontrola projektu na místě probíhá bez problémů. 

- problémy při realizaci IV.1.1

žádost o proplacení a způsobilé výdaje: 

 - závěrečná etapa 2010 a její proplácení: ve vyúčtování způsobilých výdajů se objevují 
stále nové problémy. To, co bylo v předchozích etapách uznáno na oddělení autorizace 
plateb bez problémů, je nyní s problémy. Řešíme prokazovaní nákladů na PHM u auta 
pořízeného  v rámci  SPL.  Spotřeba  neodpovídá  údajům  ve  VTP  –  musíme  dokládat 
nesmyslná zdůvodnění, zajišťovat potvrzení od výrobce, resp. autorizovaného prodejce 
OA,  apod.  Zdůvodňování  tzv.  nadspotřeby  kvůli  několika  litrům  benzínu,  na  jejichž 
proplacení máme nárok, nás stojí v konečném důsledku více času, než samotný výdaj. 

Platby za služby prováděné 1x za rok (např. webhosting, pojištění vozidla, apod. byly 
propláceny. Nyní se výdaje v celkové částce neproplácí, pouze poměrná část za etapu. 
Nevíme,  jak nárokovat  výdaje a částky,  které platíme jednorázově za období  květen 
2011 – květen 2012. Zatím nám s konečnou platností nesdělil, jak tyto platby nárokovat, 
tak, aby částky byly propláceny v plné výši?
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Rovněž ze strany RO SZIF vnímáme jako problém, pokud se střídají u kontroly MAS lidé – 
u oddělení autorizace plateb se změnil auditor a to, co bez problémů bylo propláceno, je 
nyní problematické. Je požadována faktura na služby do 10tis.Kč a smlouva o dílo místo 
doložené objednávky a příjmového dokladu. Jen s pomocí iniciativy kontrolorů se nám 
podařilo uhájit příjmový doklad jako běžný účetní doklad. 

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
V letošním  roce  připravujeme  výzvu  na  červenec  –  srpen.  Odvolání  žadatelů  jsme 
oficiálně  neřešili.  Při  posledním  hodnocení  projektů  byly  ze  strany  žadatelů  drobné 
připomínky, které se vyjasnily žadatelům diskusí a vysvětlením způsobu hodnocení.

- Další: -

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Přidělení konkrétních (stálých) pracovníků RO SZIF na kontroly projektů a žádostí o 
proplacení (autorizace plateb), kteří již mají zkušenosti s administrací opatření IV.1.1. a 
IV.1.2. Zatím jsme měli to štěstí, že máme stejného referenta a kontrolory.  

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu 
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): v SPL (např. 
v členské základně, výběrové komisi atp.): 

V březnu proběhly změny statutů komisí, v dubnu valná hromada zvolila nové členy 
výběrové a programové komise. Kompletní aktualizace SPL je rozpracována. Dokončení 
je plánováno do konce června 2011. 

ve Fichích: změny ve všech fichích v současné době aktualizujeme. V průběhu června 
budeme podávat ke schválení.

Důvodem změny je jednak změna pravidel, ale i zkušenosti z průběhu realizace SPL a 
probíhající střednědobé hodnocení MAS. 

5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: Za sledované období nebyly nebyla vyhlášená 
výzva a tudíž ani projekty. 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  4

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: 12

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):  18

Počet účastí na kontrolách SZIF: 2

Další: poradenství v oblasti realizace projektů (výběrová řízení a fyzická realizace 
projektů podaných v 11.kole), 3 projekty

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
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Jméno, 
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Úvazek/počet 
odpracovanýc
h hodin

Náplň práce Poznámka

Jitka 
Schneiderová

Pracovní smlouva 0,5 /256 Manažerka 
SPL a MAS

Za I.-III.2011

Adéla 
Bartesová

Pracovní smlouva 0,8/409,6 Referentka 
SPL

Za I.-III.2011

7. Popis  ostatních  činností  MAS (nesouvisejících  přímo s realizací  SPL,  např.  dle 
ISÚ):  např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Realizujeme projekt „ekoporadenství“ v rámci Sítě EVVO v Jihomoravském kraji. V únoru 
jsme v rámci projektu uspořádali seminář Péče o dřeviny a podíleli jsme se na akci Strom 
roku Znojemska 2010 (vyhlášení vítěze v dubnu 2011) ve spolupráci s NP Podyjí 
Realizujeme ve spolupráci  s partnerskými mikroregiony na území MAS projekt Páteřní 
cyklostezky.
Zabýváme se přípravou regionální značky ve spolupráci s Asociací regionálních značek – 
podpora regionálních projektů.

Zabýváme se  tématy k podpoře rozvoje cestovního ruchu - spolupráce s podnikateli 
v území a příprava produktů  a sdružené nabídky služeb.

Věnujeme se  projektovému poradenství  a  managementu  projektů  –  zpracováváme a 
administrujeme projekty na zakázku. Cílem je zvyšovat absorpční kapacitu v území MAS, 
zajišťovat servisní činnost v území, podporovat kvalitní a vzorové projekty s významným 
dopadem  pro  území  MAS  a  uplatňování  metody  Leader  a  místního  partnerství. 
V současné době se zabýváme administrací projektů v OPŽP.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

V rámci SPL:

 - dokončení aktualizace fichí a SPL, vyhlášení 6. výzvy (předložení projektů 
v podzimním, 14.kole)

 - výměna zkušeností: návštěva MAS Český les + další MAS (zatím konkrétně 
nedojednáno). Součástí bude diskusní odpoledne na zvolené téma (podpora místních 
produktů a venkovská muzea a expozice, rozvoj cestovního ruchu a destinační 
management).

- příprava projektu spolupráce do 13.kola 

Ostatní aktivity mimo SPL jsou popsány v kap.7.

Datum:19.5.2011 Podpis:
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