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MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS 
 

 

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

Ve sledovaném období probíhala dodatečná 9.výzva SPL. Byly konzultovány projekty žadatelů, 
probíhala registrace projektů. Výzva byla s ohledem na okolnosti programu y výzvy ze strany SZIF  
vyhlášena 28.1.2014 a ukončena dne 25.2.2014. Bylo zaregistrováno 15 projektů s celkovou 
požadovanou finanční podporou  2.287.735,- Kč. Dne 4.3. 2014 proběhla veřejná prezentace a 
hodnocení projektů. V rámci výzvy bylo vybráno 11 projektů v celkové výši 1.630.386,- požadované 
dotace.  
Rovněž jsme se zabývali konzultacemi, administrací projektů v průběhu realizace a kontrolami 
projektů.  
 
 
Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 
 
V lednu 16.-19.1. 2014 jsme prezentovali činnost a území MAS veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
2014. V rámci prezentace proběhlo ve spolupráci s Asociací regionálních značek předání prvních 
certifikátů regionální značky „ZNOJEMSKO regionální produkt“.   
 
V rámci  9.výzvy jsme uspořádali 4.2. 2014 seminář k výzvě, 8.4.2014 proběhl školící seminář pro 
příjemce podpory. V rámci  seminářů jsou žadatelé stručně informováni o SPL, integrované strategii a 
činnosti MAS. 
 
 
Projekty spolupráce – 17.kolo PRV 
V monitorovaném období jsme zahájili realizaci projektu „Oživení tradic a fokloru na jihu Moravy“ 

 
 
Zasedání pracovních skupin a jejich závěry 
Ve sledovaném období  proběhlo jednání výběrové komise, a to dne 4.3., v rámci  veřejné prezentace 
projektů 9výzvy.  Současně proběhlo jednání programové komise a schválení vybraných projektů 
9.výzvy.  
 

 
Národní síť MAS ČR 
NS MAS ČR 
V Týnci nad Sázavou jsme se zúčastnili valné hromady MAS (13.3.) a den před tím také úvodního 
semináře k SCLLD  (12.3.) a Standardizaci MAS.   
 
 

 
KS NS MAS JMK 
Výjezdní zasedání KS MAS zaměřená na sdílení a výměnu zkušeností, společné prezentace proběhla  
7.června 2013 v Miloticích a 26. července 2013 ve Tvrdonicích.  
Na pozvání krajského úřadu Jihomoravského kraje proběhlo jednání zástupců Jihomoravských  MAS na 
krajském úřadě se zástupci odboru reg.rozvoje (pozvánka náměstka hejtmana JMK,Mgr. Božka).  

Zpráva za období:     leden - duben 2014 (1.etapa 2014) 

Název MAS:       Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 

Zpracoval:       Jitka Schneiderová, manažerka  

kontakt:        manager@zivepomezi.cz, +420724702722 
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Předmětem jednání byly představení dosavadní činnosti a přínosu MAS v regionu, aktuální potřeby 
MAS a potřeby do budoucna, možné formy spolupráce s JMK.  
 

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2: 
V průběhu monitorovacího období se žádné vážné chyby neobjevují. Mezi chyby a žadatelů je 
neznalost pravidel a podmínek čerpání (informace si dostatečně nepřečtou), chybovost a nejasnosti při 
výběrových řízeních (byť se jedná o zakázky malého rozsahu). Kancelář MAS se snaží pro snížení chyb 

v průběhu realizací komunikovat pravidelně se žadateli a kontrolovat projekty v průběhu realizace 
nebo ihned po dokončení (před podáním žádosti o proplacení a kontrole ze strany SZIF).  
V administraci realizace SPL v opatření IV.1.2 je nedokončeno 17 schválených projektů, dalších 11 
projektů bylo zaregistrováno v rámci projektů 9.výzvy (20.kolo PRV).  
 
- problémy při realizaci IV.1.1: 
opatření realizujeme v souladu s Pravidly programu, ačkoliv již nečerpáme podporu na provoz v rámci 

opatření. Poslední prostředky, které nárokujeme k proplacení zahrnují mzdy za prosinec 2013. 
V administraci realizace IV.1.1. v rámci, které  dotací  na provoz MAS lze konstatovat, že systém a 
způsob vykazování výdajů je nastaven optimálně a RO SZIF Brno nám vychází maximálně vstříc.   
Zásadním problémem je financování provozu ve vztahu k závazkům spojeným s realizací SPL v roce 
2014 do pol. roku 2015. Vzhledem k tomu, že MAS má vyčerpánu celou 20% prostředků s celkové 
alokace na realizaci SPL, musíme servis a ukončení realizace SPL realizovat z vlastních omezených 
zdrojů. To nás vůči ostatním MAS s vyššími „příjmy“ a rozpočty velmi znevýhodňuje (pozn.v rámci 
IV.1.1. činil v letech 2010-2013 roční rozpočet cca 1,1mil.Kč). 
 
V rámci 9.výzev jsme vyčerpali veškeré prostředky na provoz MAS a téměř všechny prostředky v rámci 
možného závazkování v opatření IV.1.2. Zbylé závazkování činí cca 34tis.Kč. 
 
- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů: 
Odvolání žadatelů jsme neřešili. 9.výzva byla ukončena bez problémů a bez odvolávání žadatelů. 
Nebyly podpořeny 4 projekty z 15.  

 
 

2.  Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 
---- 

 

3.  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.):  

Během monitorovacího období jsme v SPL a fichích neprováděli.  
 

4.  Souhrn za projekty IV.1.2:   

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  4 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3 
 
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:    

 - na místě realizace: 1 
 - ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 15 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 
Další: kontroly ex post: 0 
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5. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

V monitorovacím období v rámci opatření nepracoval, tj. nebyl hrazen plat ani odměna žádnému 
zaměstnanci.  Realizaci SPL dále zajišťují.  

Jméno, příjmení Pracovní smlouva/ 
DPP/DPČ 
 

 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin, (počet hodin 
dle úvazku) 

Náplň práce Poznámka 

Jitka Schneiderová Pracovní smlouva 0 Manažerka SPL, MAS  

Hana Kunčáková Pracovní smlouva 0 Referentka SPL  

 
 
Účast na vzdělávacích akcích: v tomto monitorovacím období zaměstnanci vzdělávací absolvovali 
v počtu 1 úvodní seminář k SCLLD v Týnci nad Sázavou. 
 
 
7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):  např.: účast 
na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 

 
Zahájili jsme udělování regionální značky ZNOJEMSKO-regionální produkt  výrobcům na Znojemsku.  
Průběžně přijímáme přihlášky, nicméně v současné době se projektu nejsme schopni intenzivně 
věnovat.   
Hlavním předmětem naší činnosti je příprava Strategie CLLD. Finančně jsem podporování OP 
Technická pomoc. Díky tomuto projektu jsme byli schopni rozšířit tým kanceláře MAS o další 
zaměstnance,byť na zkrácené úvazky  a dohody 
 
Věnujeme se také projektovému poradenství a řízení projektů – poskytujeme poradenské služby pro 
subjekty v území MAS. Cílem je zvyšovat absorpční kapacitu v území MAS, zajišťovat servisní činnost 
v území, podporovat kvalitní a vzorové projekty s významným dopadem pro území MAS, rozvoje 
místního partnerství. V současné době se zabýváme administrací projektů financovaných v rámci v OP 
Životní prostředí a také PRV ČR. 
V tomto období jsme pracovali pro Obec Rybníky (administrujeme projekty v rámci OP ŽP, priorita 6 a 
PRV ČR, osa III.), připravili jsem žádosti pro podnikatele v rámci 20.kola PRV. 
 
 
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
- v rámci SPL: 
 
Krátkodobé cíle: 
- externí audit čerpání prostředků z opatření IV.1.1., IV.2.1. 
- podpora realizace projektů IV.1.2.  
- účast na jednáních KS MAS, příprava prezentace na Země živitelce (srpen 2014) 
 
Střednědobé cíle:  
- výměna zkušeností v území MAS – dle výběru a dohody, termíny zatím nejsou sjednány). 
- zajištění podpory realizace projektů IV.1.2. v roce 2014+ včetně zajištění financování kanceláře 
- monitoring, evaluace SPL.  
- příprava výstavy Zapomenuté řeky, resp.její obdoba z roku 2013   
 
Nedokončená z předchozího období: 
- monitoring (doplňuje se průběžně) 
- výstava realizovaných projektů SPL – spojena s konferencí a dnem MAS 
- výměna zkušeností ve vybraných územích MAS 
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ostatní:  
- příprava strategie na období 2014+ (dotazníky, zpracování strategie – strategická část a 
zahájení projednávání vizí a cílů) 
- realizace projektu spolupráce „Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy“.  
- účast na jednáních KS MAS 
- semináře zvyšující kvalifikaci zaměstnanců kanceláře MAS 
- podpora rozvoje a zavádění reg.značky pro regionální produkty na Znojemsku  
- hledání partnerů a zajištění prostor pro putovní výstavu Zapomenuté řeky 

9. Údaje k soupisce výdajů: 

---- 
 
10. Poznámka k závěrečné ŽOP za 2013 
 

Monitorovací ukazatele MAS 
 

3 

1. Územní studie 
 

0 
 

2. 
a. 
b. 

Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii 
školení žadatelů v rámci 9.výzvy SPL, 4.2.2014 
veřejná obhajoba zaregistrovaných projektů 9.výzvy SPL, 4.3.2014 

 

2 

3. 
 

Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové 
strategie 
 

0 

4. 
a. 
 

Propagační akce 
Regiontour, 16.- 19.1.2014 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Ing. Jitka Schneiderová, manažerka 
 
 
Datum: 20.5. 2014     Podpis:____________________________ 
 
 


