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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 8. výzva SPL. Byly konzultovány projekty žadatelů, probíhala 
registrace projektů. Výzva byla ukončena 10.5.2013. Bylo zaregistrováno 14 projektů s celkovou 
požadovanou finanční podporou  5.999.154,- Kč. 
V průběhu července, resp. srpna probíhala v součinnosti s RO SZIF a žadateli administrativní kontrola 
projektů 8.výzvy.  
 
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.  Veřejná prezentace proběhla dne 11.6.2013.  
 
V rámci aktivit Krajského sdružení Jihomoravských MAS jsme se aktivně podíleli na prezentaci 
jihomoravských MAS na výstavě Země živitelka ve dnech 29.8. - 3.9.2013.  
Ve dne 2. – 3.5. 2013 nás navštívili členové MAS a svazku obcí z Francie.  V rámci návštěvy jsme 
připravili program  spojený s prezentací území MAS 
 

   
 
 
Projekt spolupráce „Po stopách prapředků“   
Dne 22.6. 2013 proběhl závěrečný happening a byla představena publikace Po stopách prapředků 
prezentující pravěkou minulost v obou území MAS (tj. Živé pomezí K.-J. a MAS Dolní Morava). 

    

Zpráva za období:     květen - srpen 2013 (2.etapa 2013) 

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 monitorovaném období jsme zahájili jednání s potenciálními dodavatelů dílčích výstupů projektu.  
Projekt bude zahájen na podzim 2013. 
 
 
Zasedání pracovních skupin a jejich závěry 
Ve sledovaném období  proběhlo jednání hodnotící komise: 11.6.2013  v návaznosti na veřejnou 
prezentaci projektů. Předmětem jednání bylo hodnocení projektů 8.výzvy.  
Následně proběhlo jednání programové komise, která schválila seznam vybraných projektů 
podpořených v 8. výzvě SPL.  
 
Národní síť MAS ČR 
NS MAS ČR 
Ve spojitosti s činností NS MAS byla stěžejní aktivitou úspěšná prezentace Krajského sdružení 
jihomoravských MAS na Země živitelce ve dnech 27.8. – 2.9.2013.  
 

   
 
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).  
Předmětem jednání byly představení dosavadní činnosti a přínosu MAS v regionu, aktuální potřeby 
MAS a potřeby do budoucna, možné formy spolupráce s JMK.  
 
 
Výstava Zapomenuté řeky 
Ve spolupráci se Správou NP Podyjí a dalšími subjekty jsme pro veřejnost otevřeli fotodokumentační 
autorskou výstavu Zapomenuté řeky. Výstava je otevřena pro veřejnost do 30.9.2013 na zámku 
Vranov nad Dyjí v galerii Thajána. Výstava navázala na projekt Kraj schovaných řek realizovaný v roce 
2006 mikroregionem Moravskokrumlovsko a zabývá se propagací přírodních hodnot, zejména řek a 
říční krajiny v území MAS a na Znojemsku a Břeclavsku. 
 

   



   
   

 3 

 

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. Žadatelé, kterým byla podpora 
přiznána opakovaně jsou zkušenější a chybovost se snižuje. Kontroly  se MAS snaží provádět 
průběžně, ale nedaří se provádět fyzické kontroly před podání žádosti o proplacení a kontrole ze 
strany SZIF 
 
- problémy při realizaci IV.1.1: 
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.   
Zásadním problémem je financování provozu ve vztahu k závazkům spojeným s realizací SPL v roce 
2014 do pol. roku 2015. Vzhledem k tomu, že převážná část žádostí o dotaci (19 žádostí), které byly 
podpořeny budou administrovány v roce 2014, část v roce 2015, bude nutno zajistit servis žadatelům 
bez prostředků v době, kdy MAS bude schopna hradit pouze základní výdaje spojené s provozními 
výdaji kanceláře a udržením majetku, tedy bez mezd.  
 
V rámci poslední, 8. výzvy se podařilo rozdělit prostředky roční alokace 2013 a větší část „volné 
alokace“ z minulých let. Část prostředků  ve výši  cca 980 tis.Kč zůstala nevyužita.  MAS by uvítala 
ještě jednu výzvu,  umožňující rozdělení volné alokace na vybrané projekty. V případě, že by výzva 
byla umožněna, problémem zůstává možnost financování provozu v rámci opatření IV.1.1. od roku 
2014, na který nemáme prostředky.  
 
- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů: 
Odvolání žadatelů jsme neřešili. 8.výzva byla ukončena 10.5. 2013.  

 
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:  9 
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 8 
 
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:    

 - na místě realizace: cca 0 
 - ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 8 

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

5. 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 / 425,60 
(492,8h.) 

Manažerka SPL a 
MAS 

Za V.- VIII. 2013 

Hana Kunčáková Pracovní smlouva 0,5/340 (352h.) Referentka SPL Za V.- VIII. 2013 
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Marta Skoumalová Pracovní smlouva V.2013 134,4 
(147,2h.) – 0,8 
úvazek  
VI. – VIII. 2013 
plný úvazek / 456 
(520.) 

Asistentka, 
administrativní 
pracovník  

Za V.- VIII. 2013 

 
 
Účast na vzdělávacích akcích: v tomto monitorovacím období zaměstnanci vzdělávací akce 
neabsolvovali. 
 
 
7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):  
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 
 
Rovněž jsme se věnovali přípravě podkladů pro zavedení a používání regionální značky v území a 
vyhlášení příjmu přihlášek.   
 
Věnovali jsme 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, krajskými dotacemi (spolupráce se členskými mikroregiony). 
V tomto období jsme pracovali pro Obec Rybníky (administrujeme projekty v rámci OP ŽP, priorita 6 a 
PRV ČR, osa III.) a dále spolupracujeme s členskými mikroregiony – pomoc při realizaci projektů 
podpořených Jihomoravským krajem.  
 
 
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
- v rámci SPL: 
 
Krátkodobé cíle: 
- školení příjemců vybraných projektů v 8.výzvě SPL 
- externí audit čerpání prostředků z opatření IV.1.1., IV.2.1. 
- 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). 
- výstava realizovaných projektů SPL – spojena s konferencí a dnem MAS 
- příprava strategie na období 2014+ (dotazníky, kulaté stoly) 
- výměna zkušeností MAS Západní Krušnohoří  
 
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.  
 
Nedokončená z předchozího období: 
 - externí audit čerpání prostředků z opatření IV.1.1. (proběhne na poč.září 2013)  
 - monitoring (doplňuje se průběžně), evaluace SPL 
 
ostatní:  
- příprava realizace projektu spolupráce „Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy“.  
- příprava aktivit spojených s udržitelností projektu Po stopách prapředků“ 
- účast na jednáních KS MAS, jednáních se zástupci Jihomoravského kraje 
- účast na vzdělávacích aktivitách plánovaných na podzim 2013 prostřednictvím Celostátní sítě 

pro venkov 
-  zahájení certifikace výrobků, jednání certifikační komise a pokračování na aktivitách 
vedoucích k zavádění značky pro regionální produkty na Znojemsku. 
- příprava strategie na období 2014+ (dotazníky, kulaté stoly) 
- hledání partnerů a zajištění prostor pro putovní výstavu Zapomenuté řeky 
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- průběžně: poradenství začínajícím MAS v okolí (dle zájmu) 
 

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. 4 –  ČPP a.s. – pojištění vozidlo OPEL 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 
• 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 

 

 

ř. 17 –  NS MAS ČR , o.s. – členský příspěvek NS MA ČR 2013 
• Roční poplatek na období  01.01.-31.12.2013  částka celkem     10.000,-Kč 
• II.etapa – způsobilý výdaj  01.01.-30.04.2013  částka celkem   3.333,-Kč 
• II.etapa – způsobilý výdaj01.05.-31.08.2013   částka celkem       3.333,-Kč 
• III.etapa – způsobilý výdaj  01.09.-31.12.2013   částka celkem   3.334,-Kč 
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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 
Veřejná obhajoba projektů v rámci  8.výzvy SPL, 11.6.2013 
 

1 

3. 
 

Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové 
strategie 
Znojmo-Popice, 30.8.2013 

1 

4. 
a. 
b. 
c. 
d. 

Propagační akce 
Země živitelka, 29.8.-3.9.2013 
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“ 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Ing. Jitka Schneiderová, manažerka 
 
 
Datum: 23.9. 2013     Podpis:____________________________ 
 
 


