
Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období:  leden – duben 2012

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):

Ve sledovaném období jsem se věnovali aktualizaci Strategického plánu Leader a fichím. Aktualizaci 
fichí  budeme během května podávat ke schválení  a vyhlášení výzvy plánujeme na červenec 2012 
s podáváním projektů k registraci v říjnu 2012. 
8.3. 2012 proběhlo jednání programové komise a proběhlo zasedání valné hromady. 29.3. 2012 se 
konala valná hromada, která rovněž schválila aktualizaci SPL.   
14.3. 2012, po schválení projektů předložených do 14.kola příjmu žádostí jsme pořádali seminář pro 
příjemce podpory projektů předložených do 6.výzvy SPL. Vlivem okolností spojených s ekonomickou krizí 
2  projekty  před  podpisem  Dohody,  připravené  k  realizaci  byli  ukončeny  z  důvodu  neschopnosti  žadatelů 
spolufinancovat tyto projekty. Ačkoliv jsme se snažili najít cesty,jak žadatelům pomoci, nechtěli podstoupit rizika 
plynouc ze závazků nad rámec Dohody. Jednalo se o projekty:
r.č.  11/014/41200/046/001595, Muzeum hraček, loutek a loutkových divadel,  žadatel  Galerie 1602 
o.p.s.; r.č. 11/014/41200/046/001568, Cyklocentrum a Nordic Walking na Sýpce, žadatel Petr Alexa

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a 
jejich přínos:  8.3. - konference Leader v Jihomoravském kraji

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS  
12. – 15.1.2012 proběhl veletrh cestovního ruchu Regiontour 2012, kde jsme propagovali, na stánku 
regionu Znojemsko ve spolupráci s podnikateli v oblasti služeb, území MAS a vybrané výstupy SPL. Na 
této akci vystupujme jako partneři na stánku regionu Znojemsko, který zajišťuje Znojemský regionální 
rozvoj o.p.s. 
V rámci úvodního semináře k regionálnímu značení dne 28.2.2012,  jsme propagovali také činnost a 
aktivity MAS. 

Krajské sdružení NS MAS JMK
31.1., 24.2., 18.4. proběhla na RO ZSIF v Brně jednání Krajského sdružení, kterých se aktivně 
účastníme. 
V rámci společných aktivit proběhla 8.3. 2012 konference „Leader v Jihomoravském kraji“ , kde jsem 
se prezentovali společně s dalšími MAS v kraji. 

Další aktivitou pod záštitou KS MAS, do které se snažíme zapojovat, je konzultace záměrů zakládání 
místních akčních skupin v jihomoravském kraji v území, kde dosud MAS neexistují. Konzultovali jsme 
záměry založení MAS na Pohořelicku (potenciální MAS) z východní strany našeho území a na 
Tišnovsku, Kuřimsku a Rosicku (potenciální sousední MAS   ze severní stran našeho území. 
19. 4. jsme se podíleli na organizaci semináře pro obce, podnikatele a neziskovky v oblasti Tišnovska, 
kde se území MAS začíná formovat.

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry  
Ve sledovaném období zasedala 1x programová komise (8.3.), 1x revizní (monitorovací) komise 
(26.3.)  Monitorovací komise vzala na vědomí informace o evaluaci SPL a ve vztahu k některým 
nedostatkům doporučila vybrané části SPL aktualizovat. Aktualizace také vyplynula z provedené 
evaluace SPL.  
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2.Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2:

V průběhu monitorovacího období v rámci kontrol a konzultací realizace projektů je u žadatelů patrná 
absence zkušeností s řízením a realizací projektů. Největší problémy a chyby se objevují 
v dokumentování zadávání zakázek. V rámci podpory projektům se MAS intenzivně zabývá 
poradenstvím ve vztahu k zadávání zakázek. 

V rámci 6.výzvy, 15.kola 2 žadatelé upustili od podpisu Dohody a  zahájení realizace projektu. Žadatel 
Galerie 1602 o.p.s se dostal do finanční tísně, a řádně se omluvila MAS. Petr Alexa s projektem 
cyklopůjčovny, …. Dohodu nepodepsal a s MAS vůbec nekomunikoval, ač jsme se snažili situaci 
podchytit. Skutečné důvody odstoupení od projektu neznáme, nicméně tato situace mám negativní 
dopad na celkovou výsledky realizace SPL a portfolio MAS.  Tyto skutečnosti pravděpodobně 
promítneme do podmínek přijatelnosti projektů nebo do bodového hodnocení.

- problémy při realizaci IV.1.1:

Při realizace opatření jsme nenarazili na výrazné problémy.  Jako nejnáročnější  při administraci výdajů 
v opatření se nám jeví vykazování pracovních jízd autem pořízeným v rámci SPL. 

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.1 – NS MAS ČR, o.s. – členský příspěvek NS MAS ČR rok 2012

Roční poplatek na období  01.01.-31.12.2012, částka celkem 10.000,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj      01.01.-30.04.2012  částka celkem        3.333,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.01.-31.08.2011  částka celkem       3.333,-Kč
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2011  částka celkem       3.333,-Kč
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ř.1 – UNIQA pojišťovna, a.s. – pojištění vozidlo OPEL Astra

Roční poplatek na období 06.05.-05.05.2012, částka celkem 10.564,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj 01.01.-30.04.2012 částka celkem    3.473,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj 01.01.-30.04.2012 částka celkem   -2.631,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-05.05.2012 částka celkem       145,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-05.05.2012 částka celkem      -145,-Kč

ř.3 – IGNUM, s.r.o. – prodloužení domény „zivepomezi.cz“

Roční poplatek na období 08.08.2011-08.08.2012, částka celkem 323,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj    01.01.-30.04.2012     částka celkem 106,-

Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-08.08.2012 částka celkem       88,-

Kč

ř.4 – Česká pojišťovna, a.s.– pojištění majetku kancelář na rok 2011-2012

Roční poplatek na období 6.10.2011- 5.10.2012, částka celkem, 10564,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj     01.01.-30.04.2012 částka celkem    3.473,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-08.08.2012 částka celkem    1.651,-Kč
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.- 5.10.2012 částka celkem       825,-Kč

ř.5 – ESET software spol. s.r.o. – antivirový program na rok 2011-2014

Roční poplatek na období 15.9.2011 – 14.9. 2014, částka celkem 3.023,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj     01.01.-30.04.2012 částka celkem    331,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-31.08.2012 částka celkem    340,-Kč
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2012 částka celkem    337,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj     01.01.-30.04.2013 částka celkem    331,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-08.08.2013 částka celkem    340,-Kč
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2013 částka celkem    337,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj     01.01.-30.04.2014 částka celkem    331,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-31.08.2014 částka celkem    340,-Kč
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-14.09.2014 částka celkem      40,-Kč

ř.3 – 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
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2011 částka celkem       792,-Kč

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů:
Odvolání žadatelů jsme v rámci 6.výzvy neřešili.  
Jako  zjednodušení  považuji  schvalování  výzev  prostřednictvím Portálu  farmáře,  aktuální  sledování 
možného finančního limitu pro opatření IV.1.2.
- Další: ---

3.  Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Před realizací jsme žadatele seznamovali s povinnostmi, pravidly programu apod. Na CD dostali vždy 
soubor formulářů, instrukcí, apod. Vzhledem k tomu, že se formuláře na stránkách SZIF často mění, 
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nebudeme formuláře poskytovat, ale odkážeme žadatele přímo na stránky, anebo v lepším případě 
budeme na požádání správné formuláře posílat. 

S ohledem na podstatnou archivaci elektronických dokumentů a dat, jsme zahájili přípravu ukládání 
dat na vzdálené (zálohované úložiště), resp. Vzdálený harddisk, který nám umožní lepší sdílení dat a 
zcela omezí riziko přepisu souborů staršími daty. Vzdálené úložiště zajistí data před možnou ztrátou. 

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. Změna SPL zahrnuje změnu způsobu 
hodnocení  a výběru projektů, doplnění monitorovacích indikátorů SPL připravujeme.  

5.Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:  0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:   

 - na místě realizace: 12
 - ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):  cca 10

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
Další:  kontroly ex post: 0

6.Zaměstnanci (na IV.1.1)

V monitorovacím období proběhly personální změny. Po ukončení pracovního poměru výpovědí ze 
strany zaměstnance A. Bartesové, byla přijala na zkrácený úvazek Ing. Hana Kunčáková, a to od 
23.1.2012, kterás e bude podílet na administraci Strategického plánu Leader a také projektů IV.1.2. 
Od 1.4.2012 nastoupila administrativní a asistentské práce Marta Skoumalová.

Jméno, příjmení Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

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

Náplň práce Poznámka

Jitka 
Schneiderová

Pracovní smlouva 0,7 / 453,6 
(481,6h.)

Manažerka SPL a 
MAS

Za I.-IV.2012

Adéla Bartesová Pracovní smlouva 1,0/80h.  (80h.) Referentka SPL, 
asistentka 
manažera

Za I.2012
Do 15.1.2012

Hana Kunčáková Pracovní smlouva 0,5/264 (284h.) Referentka SPL Za I.-IV.2012
Od 23.1. 

Marta 
Skoumalová

Pracovní smlouva 1,0 / 160 
(168h.)

Asistentka, 
administrativní 
pracovník 

Za IV.2012
Od 1.4. 2012

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

Ve spolupráci s partnerskými mikroregiony na území MAS jsme připravili další podklady k pokračování 
v realizaci projektu Páteřní cyklostezky. Zajišťovali jsme také inzerci v regionálních médiích.
V rámci  ankety  Strom  roku  Znojemska  2011  byla  anketa  uzavřena,  vyhodnocena  a  slavnostně 
vyhlášena 23.4.2012.
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28.2.  jsme  uspořádali  úvodní  seminář  k regionální  značce  a  podnikli  jsem další  kroky  k zavedení 
značky na Znojemsku.  Asociace regionálních značek zavedení značky schválila a přijala naši organizaci 
jako koordinátora značky a člena Asociace. V dubnu jsem podali žádost o dotaci na Jihomoravský kraj.

V dubnu jsme oficiálně zahájili realizaci projektu spolupráce „Po stopách prapředků“. V rámci prvního 
měsíce realizace proběhla koordinace činností a administrace. 

V březnu 2012 jsem podali do 15.kola projektovou žádost s názvem „Na Znojemsku s tradicemi“ do 
opatření IV.2.1.a, Projekty národní spolupráce, a to ve spolupráci s MAS Znojemské vinařství. 
13.4. jsem uspořádali seminář pro členy a obce MAS zaměřené na téma Vesnice roku s vazbou na 
využití činnosti MAS ve prospěch rozvoje vítězných obcí a zkušenosti s propagací obcí. 
V rámci činnosti Krajského sdružení  NS MAS ČR jsme se zapojili do přípravy a účasti na konferenci 
Leader v Jihomoravském kraji a podílíme se na zapojování bílým míst a  konzultaci zakládání MAS na 
Tišnovsku a Pohořelicku.

Věnujeme  se  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 a uplatňování 
metody  Leader  a  místního partnerství.  V současné  době  se  zabýváme administrací  projektů  v OP 
Životní prostředí, ROP Jihovýchod, krajskými dotacemi.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- v rámci SPL:
- aktualizace SPL a fichí - dokončení, harmonizace s ISÚ
- příprava vyhlášení 7.výzvy na srpen 2012
- výměna zkušeností: návštěva MAS Český les a 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). Nedokončeno z předchozího období.
- příprava  propagace na Země živitelce  2012 (ve spolupráci s KS NS MAS ČR)
- příprava setkání k výměně zkušeností se sousedními místními akčními skupinami  - proběhlo jen 
částečně s MAS Znojemské vinařství.

 - ostatní: 
- realizace projektu spolupráce „Po stopách prapředků“
- 7.6. obhajoba projektu spolupráce „Na Znojemsku s tradicemi“
- pokračování v aktivitách vedoucích k registraci a zavádění značky pro regionální produkty na 

Znojemsku.
- koncepční příprava dalších témat projektů spolupráce na říjnové kolo příjmu žádostí2012, jednání 

s partnery 
- vyhlášení ankety Strom roku Znojemska 2012
- konzultace zakládání MAS v navazujícím území MAS
-  příprava výstavy o řekách ve spolupráci s NP Podyjí. Plánováno na sezónu 2013.

Zpracovala: Ing. Jitka Schneiderová,manažerka

Datum: 22.5. 2012 Podpis:____________________________
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