
MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS

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

Ve sledované období probíhala 7.výzva pro předkládání projektů v rámci SPL pro 17.kolo PRV. 
Výzva probíhala v termínu od 20.8.2012 do 25.9.2012. 
V rámci výzvy jsme poprvé v tomto kole zavedli veřejnou prezentaci projektů. Veřejná prezentace proběhla 
dne 16.10.2012. 
V rámci  7.kola  SPL  bylo  předloženo  18  projektů  v 5  oblastech  podpory.  K podpoře  bylo  vybráno  a 
doporučeno 12 projektů v celkové výši požadované dotace 4866245,- Kč. 
Další výzva nakonec s ohledem na změny ve fichích a pravidlech nebyla vyhlášena. Další, 8.výzva, výzva je 
plánována na 19.kolo PRV. 

Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
V rámci  veřejné prezentace projektů  v 7.výzvě probíhá vždy krátká prezentace MAS, Strategického plánu 
Leader.  Seminář proběhl 28.8.2012.

V měsíci záři (dle Smlouvy ze dne 10.9.2012) byla zahájena postupná příprava na Regiontour, který 
proběhne v roce ve dnech 17.-20.1.2013. 
 
V termínu od 28.8 do 4.9.2012 proběhla společná prezentace Krajského sdružení MAS na Výstavě Země 
živitelka. Naše sdružení bylo zapojeno do přípravy a organizace prezentace po celou dobu konání akce.  
V rámci výstavy Země živitelka jsme absolvovali seminář pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Národní 
sítí MAS ČR, celkem 2 zaměstnanci kanceláře MAS. 

Projekt spolupráce „Po stopách prapředků“  
Dne 11.10. v Josefově (území KMAS) a 16.11. v Moravském Krumlově jsme pokračovali pracovními 
workshopy zaměřenými na jednání partnerů a odborných pracovníků k tématu archeologických databází a 
diskusí o obecném uchopení tématu archeologického (prehistorického) dědictví a výměně zkušeností o 
znalosti území MAS ve vazbě na dané téma. 

Projekty spolupráce – 17.kolo PRV
Ve spolupráci s partnerskými MAS jsme v rámci vyhlášené výzvy v oblasti podpory IV. 2.1. zaregistrovali 2 
projekty. Na počátku prosince proběhla administrativní kontrola projektů. Oba projekty budou 10.1.2013 
v budově Mze v Praze. 
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

Zasedání pracovních skupin a jejich závěry
Ve sledovaném období 2x zasedali zástupci programové komise. Přizváni byli i členové výběrové a 
monitorovací komise a věnovali se aktualizaci fichí pro 7.výzvu SPL.   
13.12. 2012 proběhla volební valná hromada, na které byl zvolen nový předseda MAS a členové 
programové, výběrové a monitorovací komise. Přijali jsme rovněž 2 nové členy.

Výběrová komise zasedala dne 9.10.2012 a týkala se jednání členů před výzvou, seznámení s průběhem 
hodnocení. Členové obdrželi ke komentáři seznam přidělených projektů k hodnocení. Dne 16.10.2012 
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v rámci hodnocení projektů 7.výzvy (17.kolo) proběhla prezentace projektů za přítomnosti dalších zástupců 
programové a monitorovací komise a dalších přítomných členů a žadatelů.  Výsledkem jednání byl seznam 
obodovaných žádostí.  

   
veřejná prezentace registrovaných projektů 7.výzvy SPL, 16.10.2012

Programová komise zasedala dne 18.10.2012. Výsledkem jednání bylo schválení seznamu vybraných a 
nevybraných projektů k podpoře v rámci 7.výzvy SPL předložených do 17.kola PRV. 
V souvislosti s podporou projektů komise schválila přesun alokovaných prostředků z některých oblastí 
podpory do oblastí s předloženými projekty. Dále programová komise projednala a schválila podání projektů 
spolupráce do 17.kola. Jednání zahrnovalo přípravu volební valné hromady. 

Národní síť MAS ČR
NS MAS ČR
Dne 2.10.2012 se manažerka účastnila jednání (valné hromady( NS MAS ČR konané v Nových Hradech 
v rámci konference Venkov 2012. 

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov naše MAS organizačně zajišťovala vzdělávací semináře pro 
partnery Sítě.  Jednalo se o seminář související s aplikací GIS a seminář k tématu zadávání veřejných 
zakázek. 
Přehled seminářů: 

 24.10.2012: Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek
 26.-27.10.2012: GIS – uplatnění v agendě MAS a projektech PRV

   
Seminář „GIS“  Seminář „veř.zakázky“

KS NS MAS JMK
Dne 2.11.2012 a 17.12.2012 proběhla jednání  Krajského sdružení NS MAS ČR v Brně v budově RO SZIF. 
17.12. 2012 jsme společně připravili předvánoční setkání členů sdružení s ředitelem a pracovníky RO SZIF. 

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 postupy 
založení MAS na Pohořelicku (potenciální MAS) z východní strany našeho území (dne 19.11.2012 – účast 
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manažerky na zakladatelské schůzi v Pohořelicích, MAS Podbrněnsko)  a na  Tišnovsku (účast manažerky na 
ustavující valné hromadě MAS Brána Vysočiny dne 21.11.2012).
https://sites.google.com/site/masbranavysociny2/who-we-are  .    Některé konzultace probíhají 
mailem a telefonicky.
Ve sledovaném období se kancelář zabývala přípravou zapojení bílých míst na Znojemsku, resp. 
potenciálním rozšíření naší MAS. Součástí byla analytická příprava území (seznamy obcí v nezapojených 
územích, práce s údaji ČSÚ, příprava oslovovacího dopisu, semináře apod.) Tato aktivita se přesouvá dále 
do I.etapy 2013. 

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

-problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2:
Během monitorovacího období s stále setkáváme s problematickými příjemci podpory. Ačkoliv se snažíme 
postupně důsledněji dohlížet na realizaci projektů, není v našich silách uhlídat resp. eliminovat některé kroky 
žadatelů.  Ve 3.etapě jsme proto zahájili  důslednější  fyzické kontroly  realizace projektu během realizace 
projektů.  V případě  našeho  názoru  na  vzniklou  chybu  tyto  závady  zapracováváme  do  kontrolních  listů 
v přílohách žádostí  o proplacení.  Chybovost  se projevuje u zadávacích řízení,  drobné chyb v kompletaci 
dokumentace k ŽOP a formuláři ŽOP. 

-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. 
Velkou roli  sehrávají finanční možnosti MAS v rámci rozpočtu IV.1.1. S ohledem na „rovnost“ MAS ve vztahu 
k hodnocení  jejich  činnosti  nemůžeme srovnávat  krok  s úspěšnými  MAS.  V rámci  podpory  IV.1.1.  bych 
uvítala zhodnocení velikosti území ve vztahu k propočtu nezbytných výdajů na financování na realizace SPL 
a z toho vyplývajících požadavků na fungování MAS a sjednocením paušální částky, v rámci které je možné 
požadavky splnit. Fungování MAS ve stejné kvalitě nelze zajistit s diametrálně odlišnými rozpočty.  
V rámci realizace SPL, ve vztahu k monitoringu a evaluaci spatřujeme v SPL nedostatky v propracovanosti 
kapitol týkajících se monitoringu a evaluace a preciznějšího nastavení postupů realizace SPL zejména ve 
vztahu  k výzvám  a  procesu  hodnocení  a  administrace  výzev  a  projektů.   Některé  aktivity  se  daří 
konkretizovat i vlivem měnících se Pravidel a požadavků na činnost MAS.
 
-problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů:
Odvolání žadatelů jsme v rámci 7.výzvy neřešili.  7. výzva proběhla bez komplikace ze strany MAS. Jako 
pozitivní členové MAS ocenili veřejné prezentace projektů. Viz odstavec problémy při realizaci IV.1.1.

2. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Další opatření oproti 

Ve vztahu k financování se naše pozornost obrací k servisní podpoře území, která je a bude zdrojem příjmů 
v případě, že MAS má existovat a působit v regionu nadále. Velkou podporu v současné době také sehrává 
politická podpora, kterou v podstatě nemůžeme ovlivnit. 

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 neprováděli aktualizaci fichí . Pro vyhlášení 8.výzvy se budeme 
aktualizací zabývat.  

4.Souhrn za projekty IV.1.2: 
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:  0 (v současné době běží výzva)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2
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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

5.Zaměstnanci (na IV.1.1)

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

Jitka 
Schneiderová

Pracovní smlouva 0,7 / 403,2 
(481,6h.)

Manažerka SPL a 
MAS

Za IX.-XII. 2012

Marta 
Skoumalová

Pracovní smlouva 1,0 / 
448(550,4h.)

Asistentka, 
administrativní 
pracovník 

Za IX.-XII. 2012

Účast na vzdělávacích akcích:

12.11. - Konference – Farmářské trhy „Quo vadis“, se konala na ulici Kostelní 44, Praha 7 v prostorách 
Národního zemědělského muzea a to již druhým rokem. Na konferenci vystoupilo nejen mnoho odborníků, 
včetně zakladatelů Asociace farmářských trhů, ale i lidé, kteří se farmářských trhů účastní již několik a 
úspěšně prodávají své produkty nejen na těchto trzích. Účastnila se M. Skoumalová

21.-22. 2012 – Památková péče o objekty vinohradnické povahy, Znojmo, Účastnila se 

J. Schneiderová

www.npu.cz/pro-odborniky/news/11040-pamatkova-pece-o-objekty-
vinohradnicke-povahy/

24.10.2012 -  Aplikace zákona o veř. Zakázkách. Účastnila se Hana Kunčáková, Jitka 

Schneiderová

26.10.2012 (27.10.2012) – GIS, účastnila se Marta Skoumalová, Hana Kunčáková, 

Jitka Schneiderová

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 mikroregionem Moravskokrumlovsko se podílíme na administraci  a realizaci 
další  etapy  projektu  Páteřní  cyklostezky  Krumlovsko  –  Jevišovicko  zaměřenou  na  budování  základní 
infrastruktury. 
Ve spolupráci s partnerským mikroregionem Svazek obcí při formanské cestě jsme se podíleli na přípravě 
podkladů a grafické úpravě společných propagačních materiálů svazku obcí.  

Ve  spolupráci  s partnery  v regionu  se  podílíme  na  anketě  Strom  Znojemska  2012 a  přípravě  otevření 
hlasování pro Strom roku. 
V rámci našich aktivit  souvisejících s realizací  ISÚ jsme pokročili  v přípravě  regionální  značky (dokončení 
finální  podoby značky a grafického manuálu). Dne 30.11.2012 jsme v sídle Správy NP Podyjí  uspořádali 
1.seminář pro zájemce o značku. Věnovali jsme přípravě podkladů pro zavedení a používání značky v území. 
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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  a  uplatňování 
metody Leader a rozvoje místního partnerství a partnerství mezi MAS a subjekty v území. V současné době 
se zabýváme administrací projektů v OP Životní prostředí, ROP Jihovýchod, 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 na další program.období
- výstava realizovaných projektů SPL
 
Nedokončená z     předchozího období:  
-příprava setkání k výměně zkušeností se sousedními místními akčními skupinami  (tzn. mimo 
jihomoravské).
- výměna zkušeností: MAS Společná cesta, návštěva MAS Český les, , MAS Region Haná (konkrétní 
termíny zatím nejsou sjednány).
-
 ostatní: 
-realizace projektu spolupráce „Po stopách prapředků“
-příprava realizace projektů spolupráce (17.kolo), v případě schválení podpory
-příprava výstavy k anketě Strom roku Znojemska 2012
-příprava vyhlášení navazující ankety v roce 2013
-účast na jednáních KS MAS, jednáních se zástupci Jihomoravského kraje
-příprava vzdělávací akce pro prvovýrobce (akce v rámci partnerské spolupráce s KS NS MAS JMK)
-pokračování v aktivitách vedoucích k zavádění značky pro regionální produkty na Znojemsku.
-koncepční příprava dalších témat projektů spolupráce, jednání s partnery
-konzultace zakládání MAS v navazujícím území MAS
- příprava výstavy o řekách ve spolupráci s NP Podyjí a mikroregionem Moravskokrumlovsko. Plánováno na 
sezónu 2013.
-podpora aktivit vedoucích k zahájení aktivit a fungování TRPu (Tourist region Podyjí)
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9. Údaje k soupisce výdajů:

Přehled výdajů rozložených do více etap financování opatření IV.1.1.
ř.1 – Česká pojišťovna, a.s.– pojištění majetku kancelář na rok 2011-2012

• Roční poplatek na období 5.11.2011-4.10.2012 částka celkem    4.953,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj 01.01.-30.04.2012 částka celkem    1.651,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-08.08.2012 částka celkem    1.651,-Kč
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-04.10.2012 částka celkem  

825,-Kč

ř. 3 – 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

• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2011 částka celkem     296,-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.-31.08.2013 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.-31.12.2014 částka celkem       40,-Kč

ř. 4 –  ČPP a.s. – pojištění vozidlo OPEL Astra

• Roční poplatek na období 9.1.2012-31.12.2012 částka celkem      9.486,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj 09.01.-30.04.2012 částka celkem      3.162,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj 01.05.-31.08.2012 částka celkem      3.162,-Kč
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2012 částka celkem 
     3.162,-Kč

ř. 5 –  NS MAS ČR , o.s. – členský příspěvek NS MA ČR 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  01.05.-31.08.2012 částka celkem   3.333,-Kč
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2012 částka celkem    3.333,-

Kč

ř. 6 –  KS MAS ČR , o.s. – členský příspěvek KS MA ČR 2012

• Roční poplatek na období 01.01.-31.12.2012 částka celkem   5.000,-Kč
• I.etapa – způsobilý výdaj 01.01.-30.04.2012 částka celkem   1.666,-Kč
• II.etapa – způsobilý výdaj  01.05.-31.08.2012 částka celkem   1.667,-Kč
• III.etapa – způsobilý výdaj 01.09.-31.12.2012 částka celkem 
     1.666,-Kč

ř.8 – 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.9 – Bc.Zdeněk Michal –prodloužení webhostingu „zivepomezi.cz“

6



• 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

10. Poznámka k závěrečné ŽOP za 2012

Monitorovací ukazatele MAS 6

1. Územní studie 0

2.
a.
b.

Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii
Setkání MAS v JMK, Kr.úřad Jihomoravského kraje 
Seminář k 7.výzvě SPL, 28.8.2012 

2

3.

a.

Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové 
strategie
Výjezdní seminář – výměna zkušeností na téma Vesnice roku, 13.4.2012 

1

4.
a.
b.
c.

Propagační akce
Regiontour 2012 
úvodní seminář k regionálnímu značení a propagaci MAS, 28.2.2012
Země živitelka, 30.8.- 4.9.2012

3

Zpracovala: Ing. Jitka Schneiderová, manažerka

Datum: 15.1.2013 Podpis:____________________________
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