
Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období:  květen – srpen 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 dokončení administrativních změn změnách 
v souvislosti s přesunem sídla a kanceláře MAS. Dokončili jsme aktualizace všech 9 
fichí SPL dle platné Metodiky pro tvorbu fichí a pracujeme na aktualizaci fichí a SPL. 

V červenci  a  srpnu  jsme  pracovali  na  zpracování  dotazníku  pro  MZe  za  období 
1.7.2010-30.6.2011  a  věnovali  se  kompletaci  dokladů  pro  hodnocení  MAS  a 
prezentaci MAS (proběhne 5.9.2011 v Praze).

Ke dni 20.8. 2011 jsme vyhlásili 6.výzvu k předkládání projektů na vybraná opatření 
(fiche) č.2, 3,6,7,8,9. Vybrané projekty budou předkládány do 14.kola PRV ČR.

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

Ve sledovaném období jsme se zúčastnili jednání Krajského sdružení NS MAS  dne 
2.5.  a Jihomoravského kraje a školení o projektech spolupráce dne 9.5.2011

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

V tomto období jsme se společně s dalšími MAS Jihomoravského kraje a ČR 
prezentovali na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, 25.-.30.8.2011

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Ve sledovaném období zasedala 1x programová komise, a to v souvislosti 
s aktualizací fichí. 

V červenci a srpnu jsme se zabývali přípravou podkladů pro monitoring a evaluaci 
střednědobého období realizace SPL (období 2008-2010). Jednání monitorovací 
komise je plánováno na září 2011. 

- další (účast na výstavách apod.)

25.-30.8.2011 Země živitelka

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
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Kontroly projektů se účastníme dle časových možností a pokud je nám kontrola včas 
oznámena žadatelem nebo kontrolory SZIF. Ne vždy se informaci o plánované kontrole 
projektu dozvíme. Projekty v průběhu realizace průběžně sledujeme a ve spolupráci se 
žadateli řešíme případně změny a administraci projektů. Ačkoliv se před realizací všechny 
žadatele snažíme seznamovat s pravidly a průběhem administrace, často dojde 
k nedostatkům ze strany žadatele. Problémy se objevují v dokumentacích z oblasti 
zadávání zakázek.

V rámci usnadnění komunikace mezi žadateli, MAS a SZIF bychom uvítali zasílání 
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. 

V srpnu,  k 16.8.2011 se nečekaně změnili,  resp. upřesnily  Pravidla  pro IV.1.2. Uvítali 
bychom  příště  avizování  případných  změn  s dostatečným  předstihem  informováni  o 
těchto změnách.

- problémy při realizaci IV.1.1

žádost o proplacení a způsobilé výdaje: 

V rámci žádosti o proplacení způsobilých výdajů byly rozděleny platby za služby, které 
jsou hrazeny  1x za rok, a to následovně:

Odkaz na soupisku  účetních dokladů:

ř.3 – NS MAS ČR, o.s. – členský příspěvek NS MAS ČR rok 2011

• Roční poplatek na období 01.01.-31.12.2011 částka celkem 
10.000,-Kč

• II.etapa – způsobilý výdaj 01.01.-31.08.2011 částka celkem 
   6.667,-Kč

• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2011 částka celkem 
   3.333,-Kč

ř.6 – UNIQA pojišťovna, a.s. – pojištění vozidlo OPEL Astra

• Roční poplatek na období 06.05.-05.05.2012 částka celkem 
10.564,-Kč

• II.etapa – způsobilý výdaj 06.05.-31.08.2011 částka celkem 
   3.414,-Kč

• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2011 částka celkem 
   3.532,-Kč

• I.etapa – způsobilý výdaj 01.01.-30.04.2012 částka celkem 
   3.473,-Kč

• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-05.05.2012 částka celkem 
      145,-Kč

ř.53 – Bc.Zdeněk Michal – webhosting zivepomezi.cz na rok 2011

• Roční poplatek na období 01.01.-31.12.2011 částka celkem 
  2.376,-Kč

• II.etapa – způsobilý výdaj 01.01.-31.08.2011 částka celkem 
   1.584,-Kč
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• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2011 částka celkem 
      792,-Kč

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
Odvolání  žadatelů  jsme  oficiálně  neřešili.  6.výzva  k předkládání  projektů  končí 
23.9.2011. 
Jako zjednodušení považuji schvalování výzev prostřednictvím Portálu farmáře.

- Další: ---

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

 -----

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.): 

Během monitorovacího období jsme pracovali na aktualizaci fichí. Změnu SPL 
připravujeme. 

ve Fichích: změny ve všech fichích se týkaly zejména změn v souladu s Metodikou pro 
tvorbu fichí, rozpočtem MAS a změn s vazbou na zkušenosti s administrací projektů 
(např. přílohy požadované MAS) 

5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0

Za sledované období nebyly nebyla vyhlášena výzva a tudíž ani projekty. 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  5

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

 - na místě realizace: 16

 - ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):  15

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0

Další:  ----

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, 
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Úvazek/počet 
odpracovanýc
h hodin

Náplň práce Poznámka

Jitka 
Schneiderová

Pracovní smlouva 0,5 / 352h. Manažerka 
SPL a MAS

Za V.-VIII.2011

Adéla 
Bartesová

Pracovní smlouva 0,8/281,60h.
1,0/352h.

Referentka 
SPL, 
asistentka 
manažera

Za V.-VI.2011
Za VII.- 
VIII.2011

7. Popis  ostatních  činností  MAS (nesouvisejících  přímo  s realizací  SPL,  např.  dle 
ISÚ):  např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
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Dokončili  jsme projekt „ekoporadenství“ v rámci Sítě EVVO v Jihomoravském kraji.  Ve 
spolupráci  s NP Podyjí  a dalšími  organizacemi se podílíme na vyhlášení  ankety Strom 
roku Znojemska 2011, podporujeme Skalický platan (v území MAS), nominovaný strom 
za jihomoravský kraj  do celostátní soutěže Strom roku.
Podali jsme ve spolupráci s MAS Dolní Moravy do 13.kola projekt spolupráce „Po stopách 
prapředků“.  17.8. jsme projekt obhajovali na MZe v Praze. 

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. 25.8.2011 jsme prezentovali a obhajovali záměr o vznik 
regionální značky Znojemsko na valné hromadě Asociace regionálních produktů. 

Zabýváme se  tématy k podpoře rozvoje cestovního ruchu - spolupráce s podnikateli 
v území a přípravou produktů  a sdružených nabídek služeb. 

Zabýváme se propagací území MAS v rámci cestovního ruchu, jsme členy uskupení 
Tourist Region Podyjí. 

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 OP  Životní  prostředí,  ROP 
Jihovýchod.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

V rámci SPL:

- ukončení aktualizace 6. výzvy SPL, administrace a registrace vybraných projektů do 
14.kola 

 - dokončení aktualizace SPL, evaluace SPL 

 - výměna zkušeností: návštěva MAS Český les nebo 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).

Ostatní:

- propagace MAS a SPL v rámci akce Vítejte v Podyjí (konference  a výstava jako 
doprovodná akce Znojemského vinobraní)

- zahájení realizace projektu spolupráce Po stopách prapředků

- zahájení seminářů a workshopů vedoucí k registraci značky pro regionální 
produkty na Znojemsku.

- koncepční příprava dalších témat projektů spolupráce

Datum:20.9.2011

Zpracovala: Ing. Jitka Schneiderová, manažerka

Podpis:
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