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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 probíhalo servisní podpora žadatelů schválených projektů předchozích výzev.  
Dne 23.1. 2013 jsme pro příjemce podpory ze 7.kola uspořádali seminář týkající se nezbytné agendy 
v průběhu realizace projektů.  
Dne 4.4. 2013 byla vyhlášena poslední,  8. výzva,  pro předkládání projektů v rámci SPL v letech 
2008-2013. Výzva probíhá v termínu od 4.4.2013 do 10.5.2013. registrace projektů bude žadatelům 
umožněna od 6.5.  do 10.5. 2013.  
V rámci výzvy a hodnocení projektů proběhne opět veřejná prezentace projektů a to 11.6.2013.  
V rámci 8.kola SPL je připravena k rozdělení alokace ve výši cca 6,25 mil. Kč. tato částka je složena 
z alokace rozpočtu v roce 2013 a zbylých prostředků nerozdělených v roce 2013. 
 
Dne 4.2. 2013 proběhla kontrola čerpání dotací v rámci IV.1.1 za rok 2013 ze strany RO SZIF.  
Dne 7.2. 2013 jsme podepsali Dodatek k Dohodě v rámci opatření IV. 1.1 (IV.1.2). 
 
 
Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 
V rámci  veřejné prezentace projektů  v 8.výzvě probíhá vždy krátká prezentace MAS  a Strategického 
plánu Leader.  Seminář proběhl 16.4.2013. 
 
V lednu ve dnech 17. – 20.1.2013 proběhla prezentace na výstavě Regiontour v Brně. MAS 
provozovala ve spolupráce s místní výrobci pult na stánku Znojemska.   
 

   
  
 
Projekt spolupráce „Po stopách prapředků“   
Dne 11.-12.4.2013 proběhl pracovní workshop v Josefově (území KMAS) . 12.4.2013 navázal na 
terénní výjezd na archeologické lokality na Břeclavsku a Hodonínsku (Mikulčice, Pohansko).  Průběžně 
jsme se podíleli na přípravě publikace, která je společným výstupem.   
 
 
 
 

Zpráva za období:     leden - duben 2013 (1.etapa 2012) 

Název MAS:       Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 

Zpracoval:       Jitka Schneiderová, manažerka  

kontakt:        manager@zivepomezi.cz, +420724702722 
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Projekty spolupráce – 17.kolo PRV 
V únoru probíhala administrativní oprava žádosti k projektů spolupráce, dne 20.2. 2013 byly opravy 
doloženy na podatelnu CP SZIF.  
 
Jako KMAS projekt „Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy“ s partnerskou Místní akční skupinou Dolní 
Morava.  Jako PMAS2 projekt „Vyrobeno na venkově a pro venkov“, KMAS Sdružení Západní 
Krušnohoří. Projekt „Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy“ byl schválen k podpoře.  
 
Zasedání pracovních skupin a jejich závěry 
Ve sledovaném období  proběhla 2 jednání programové komise: 28.2.2013 a 28.3.2013. Obsahem 
jednání bylo mj. informace o projektech spolupráce – příprava projektů a realizace projektu Po 
stopách prapředků, zřízení fce tajemníka. Předsednictvo je průběžně informováno o výhledu 
financování rozvoje venkova a MAS v roce 2014+, x zasedali zástupci programové komise a dále 
rovněž zasedala revizní komise. 28.3.2013 bylo součástí 
 
V průběhu monitorovacího období proběhly 2 valné hromady, a to 28.3., 23.4.2013. Součástí 
programu bylo schválení předfinancování projektu spolupráce „Oživení tradic“.   Valná hromada 
doporučila s ohledem na kofinancování projektů a nedostatek prostředků nevstupovat do dalších 
projektů.  
 
Dne 27.3.2013 se sešla revizní komise. Komise kontrolovala hospodaření, majetek sdružení, činnost 
programové komise, administraci 6. a 7.výzvy SPL.  
 
 
Národní síť MAS ČR 
NS MAS ČR 
Dne 14.3.2013 se manažerka účastnila řádné valné hromady NS MAS ČR konané ve Žlutici.  
Projednávána byla budoucnost MAS po roce 2013, mimořádný příspěvek v roce 2013 ve výši 5 tisíc Kč 
na podporu prosazování zájmů MAS ve vztahu k novému programovému období. 
 
 
KS NS MAS JMK 
Dne 31.1. 2013.proběhlo pracovní jednání v Brně .  
Dne 6.2. 2013 proběhlo jednání svolené panem náměstkem Božkem na půdě krajského úřadu 
Jihomoravského kraje.  Jednání bylo informativní a týkalo se rekapitulace dosavadních aktivit a potřeb 
MAS, přípravy dalšího programového období s úzkou vazkou na spolupráci s jihomoravskými MAS a 
možné finanční či jiné podpory ze strany Jihomoravského kraje 
Dne 7.2. 2013 v Brně proběhla valná hromada Krajského sdružení. Zástupce Ing. Jitka Schneiderová 
se věnovala práci v revizní komisi a podílela se na kontrole hospodaření. Na valné hromadě byla 
zvolena do kontrolní komise.  
 
V rámci aktivit zapojování bílých míst v okolí území MAS jsme uspořádali dne 12.3.2013 v sále ZŠ 
Blížkovice seminář pro nezapojené obce, zejména z Vranovska a jednotlivé samostatné obce v okolí 
území MAS (v okresu Znojmo), které nejsou dosud zapojené do žádného území MAS. Akce proběhla za 
účasti zástupce člena rady Jihomoravského kraje Ing. Jiřího Němce a v dobré spolupráci s městysem 
Blížkovice.  
 
 

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2: 
Problémy při administraci se stále opakují a jsou obdobné. V průběhu realizace projektů jsou se 
žadateli změny a problémy řešeny průběžně. Ačkoliv se snažíme v průběhu semináře proškolit 
žadatele a upozornit na časté chyby žadatelů, chyby se opakují.  Příjemci se často bojí ohlásit změny 
nebo je neohlašují včas. Kancelář  MAS musí často informace o průběhu realizace zjišťovat z vlastní 
iniciativy a hlídat termíny žádostí o proplacení za příjemce.  Časté chyby příjemci dělají u výběrových 
řízení a nekonzultují přípravu a průběh řízení včas.  
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- problémy při realizaci IV.1.1: 
ve vztahu k vrůstajícím požadavkům na práci kanceláří MAS lze pouze konstatovat, že současná 
kapacita neumožňuje naplňování potenciálních standardů pro MAS a udržení či další rozvoj aktivit 
spojených s nezbytným fungováním MAS.  
V rámci administrace opatření a čerpání dotací  na provoz MAS lze konstatovat, že systém a způsob 
vykazování výdajů je nastaven optimálně a RO SZIF Brno nám vychází maximálně vstříc na úrovni 
všech oddělení.  
 
- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů: 
Odvolání žadatelů jsme neřešili. 8.výzva bude ukončena 10.5. 2013.  

 
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 prováděli 1x aktualizaci fichí a to před vyhlášením 8.výzvy 
(19.kolo PRV).     

5.  Souhrn za projekty IV.1.2:  době běží výzva) 
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: cca 4 
 - ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 7 

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

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

V monitorovacím období v rámci opatření pracovali 3 zaměstnanci, všichni na zkrácený úvazek.  

Jméno, příjmení Pracovní smlouva/ 
DPP/DPČ 

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

Náplň práce Poznámka 

Jitka 
Schneiderová 

Pracovní smlouva 0,7 / 470,40 
(481,6h.) 

Manažerka SPL a 
MAS 

Za I.- V. 2013 

Hana Kunčáková Pracovní smlouva 0,5/316 (344h.) Referentka SPL Za I.- V. 2013 
Marta 
Skoumalová 

Pracovní smlouva 0,8 / 524,8 
(550,4h.) 

Asistentka, 
administrativní 
pracovník  

Za I.- V. 2013 

 
 
Účast na vzdělávacích akcích: 
20.2. 2013 jsme se v počtu 2 osob účastnili pracovního semináře k metodice komunitního plánování 
Pořádané MAS Sdružení růže ve spolupráci se společností z Walesu.  
15.4. 2013 se manažerka účastnila semináře k novele občanského zákoníku a případných změn 
v právní subjektivitě místních akčních skupin.  
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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 partnerským mikroregiony jsme se poradensky podíleli na přípravě žádostí z dotačního 
titulu 7 PRV JMK zaměřené  na pro financování strategií mikroregionů Moravskokrumlovsko a Svazku 
obcí při formanské cestě.  Ve spolupráci s partnerským mikroregionem  
 
Ve spolupráci s partnery v regionu se podíleli na anketě Strom Znojemska 2012, v průběhu měsíce 
února a března (18.-31.3.2013) probíhala v Moravském Krumlově výstava s možností hlasování o 
stromu roku. Výstavu jsme graficky připravili a využili nově pořízené panely (pořízeno v rámci projektu 
spolupráce Po stopách prapředků).  
Ve spolupráci s partnery dne 10.4. 2013 byly slavnostně vyhlášeny výsledky hlasování a vyhlášen 
Strom roku.  
 

     
 
Rovněž jsme se věnovali přípravě podkladů pro zavedení a používání regionální značky v území.  
 
Věnujeme se nadále 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, krajskými dotacemi (spolupráce se členskými  mikroregiony). 
 
 
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
- v rámci SPL: 
 
Krátkodobé cíle: 
- školení žadatelů vybraných projektů v 7.výzvě SPL 
- příprava vyhlášení 8.výzvy (pro 19.kolo PRV) 
- aktualizace SPL, monitoring, evaluace 
- externí audit čerpání prostředků z opatření IV.1.1., IV.2.1. 
- seminář pro nezapojené obce v okolí území MAS 
 
Střednědobé cíle:  
- výměna zkušeností: MAS Společná cesta, návštěva MAS Český les, , MAS Region Haná (konkrétní        
termíny zatím nejsou sjednány). 
- příprava Dne (v) MAS + konference: součástí bude diskusní odpoledne na zvolené téma (podpora 
místních produktů a venkovská muzea a expozice, rozvoj cestovního ruchu a destinační management). 
Příprava dne v MAS. Součástí je příprava a informace na další program.období.  
- výstava realizovaných projektů SPL – spojena s konferencí a dnem MAS 
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Nedokončená z předchozího období: 
- příprava setkání k výměně zkušeností se sousedními místními akčními skupinami  (tzn. mimo 
jihomoravské). 
- externí audit čerpání prostředků z opatření IV.1.1., IV.2.1. 
 - monitoring (doplňuje se průběžně), evaluace 
- příprava Dne (v) MAS + konference: 
- výměna zkušeností: MAS Společná cesta, návštěva MAS Český les, , MAS Region Haná (konkrétní        
termíny zatím nejsou sjednány).  

 
ostatní:  
- realizace projektu spolupráce „Po stopách prapředků“, další aktivity a dokončení investičních akcí, 
podání ŽOP 
- příprava na realizaci projektu spolupráce „Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy“ 
- příprava žádosti v rámci 19.kola, opatření IV. 2.1 Projekty spolupráce  
- vyhlášení ankety Strom roku Znojemska 2013 
- účast na jednáních KS MAS, jednáních se zástupci Jihomoravského kraje 
- příprava a účast na Země živitelce 
- zahájení certifikace výrobků, jednání certifikační komise a pokračování na aktivitách vedoucích 
k zavádění značky pro regionální produkty na Znojemsku. 
- komunitní plánování – příprava ISÚ, zapojování nových obcí v území MAS 
- otevření výstavy Zapomenuté řeky ve spolupráci se Správou NP Podyjí, NPÚ a Státním zámkem 
Vranov nad Dyjí. 
 

9. Údaje k soupisce výdajů: 

Přehled výdajů rozložených do více etap financování opatření IV.1.1. 
 

ř.1-2 – IGNUM, s.r.o. – prodloužení domény „zivepomezi.cz“ 
• Roční poplatek na období  08.08.2012-08.08.2013 částka celkem      299,-Kč 
• II.etapa – způsobilý výdaj  08.08.-31.08.2012   částka celkem          19,-Kč 
• III.etapa – způsobilý výdaj  01.09.-31.12.2012   částka celkem      100,-Kč 
• I.etapa – způsobilý výdaj  01.01.-30.04.2013  částka celkem       98,-Kč 
• II.etapa – způsobilý výdaj  01.05.-08.08.2013   částka celkem        82,-Kč 

 
 

ř.3 – Bc.Zdeněk Michal – prodloužení webhostingu „zivepomezi.cz“ 

• Roční poplatek na období  09.08.2012-09.08.2013 částka celkem    2.376,-Kč 
• II.etapa – způsobilý výdaj  09.08.-31.08.2012   částka celkem       150,-Kč 
• III.etapa – způsobilý výdaj  01.09.-31.12.2012   částka celkem     794,-Kč 
• I.etapa – způsobilý výdaj  01.01.-30.04.2013  částka celkem     781,-Kč 
• II.etapa – způsobilý výdaj  01.05.-08.08.2013   částka celkem      651,-Kč 
 

ř.15 – Česká pojišťovna, a.s.– pojištění majetku kancelář na rok 2012-2013 

• Roční poplatek na období  11.11.2012-10.11.2013 částka celkem   6.937,-Kč 
• III.etapa – způsobilý výdaj  11.11.-31.12.2012  částka celkem      969,-Kč 
• I.etapa – způsobilý výdaj  01.01.-30.04.2013  částka celkem  2.281,-Kč 
• II.etapa – způsobilý výdaj  01.05.-31.08.2013   částka celkem   2.338,-Kč 
• III.etapa – způsobilý výdaj  01.09.-10.11.2013   částka celkem   1.349,-Kč 

 
 

ř.16 –  ČPP a.s. – pojištění vozidlo OEL Astra 

• Roční poplatek na období  09.01.2013-08.01.2014 částka celkem   9.413,-Kč 
• I.etapa – způsobilý výdaj  09.01.-30.04.2013  částka celkem  2.888,-Kč 
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• II.etapa – způsobilý výdaj01.05.-31.08.2013   částka celkem       3.172,-Kč 
• III.etapa – způsobilý výdaj  01.09.-31.12.2013   částka celkem    3.146,-Kč 
• I.etapa – způsobilý výdaj 01.01.-08.01.2014  částka celkem         207,-Kč 

 
 
 
10. Poznámka k závěrečné ŽOP za 2013 
 
Monitorovací ukazatele MAS 
 

5 

1. Územní studie 0 
 

2. 
a. 
 

Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii 
Seminář k 8.výzvě SPL, 14.4.2013 
 

1 

3. 
 

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

0 

4. 
a. 
b. 
c. 
d. 

Propagační akce 
Regiontour 2013  
Seminář Marketing a propagace regionální značky 
Prezentace MAS a projektů SPL v rámci návštěvy zástupců místní akční skupiny z Francie 
Prezentace MAS a projektů SPL v rámci návštěvy zástupců místní akční skupiny „Chance 
in nature“ 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Ing. Jitka Schneiderová, manažerka 
 
 
Datum: 20.5.2013     Podpis:____________________________ 
 
 


