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MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS
ZA OBDOBÍ: III. ETAPA 2012

Název MAS:

MAS Buchlov

zpracovatel zprávy:Marta Polášková, projektový manaţer
kontakt:

1.

604 752 044
mpolaskova.os@seznam.cz

Personální zajištění činnosti MAS Mikroregionu Buchlov

MAS nakupuje sluţby, jako např. účetní, grafické sluţby, propagace atd. Pravidelnou
činnost MAS zajišťují dvě pracovnice na plný pracovní úvazek a to na pozicích manaţerky
a administrátorky:
Jméno, příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Marta Polášková

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
Plný/160h

Julie Kovaříková

Pracovní smlouva

Plný/160h

Náplň práce
Manaţer pro realizaci
SPL
Administrátor

Vzhledem k tomu, ţe Mgr. Šobáňová odešla ke 30.6.2012 na MD, nastoupila na
toto funkční místo paní Julie Kovaříková, a to na plný pracovní úvazek na dobu určitou,
zástup za mateřskou dovolenou Mgr. Vladimíry Šobáňové, maximálně však do 31. 12.
2013.
Během této etapy oznámila p. Kovaříková těhotenství s předpokládaným
termínem odchodu na MD 03/2013. Do konce roku 2013 MAS jiţ nebude řešit další
zástup za MD. Práce spojené s realizací SPL budou řešeny projektovým řízením, kdy
projekty IV.2.1 budou řešeny funkcí projektového manaţera na částečný pracovní
úvazek.
Administrace IV.1.1 a IV.1.2
bude řešena částečným pracovním úvazkem Mgr.
Šobáňové, která v termínu od 2. 7. 2012 do 13. 1. 2013 nastoupila na mateřskou
dovolenou a po tomto termínu poţádala o poskytnutí rodičovské dovolené s tím, ţe má
zájem o částečný pracovní úvazek.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí

-

Členská základna MAS

Členská základna vykazuje k datu 31.8.2012 30 členů. Vzhledem k tomu, ţe k 31. 12.
2012 se nepodařilo naplnit ukazatele Fiche 1 -Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla a
Fiche 2 - Regionální produkce na Buchlovsku, řídící orgán MAS pověřil manaţera SPL
kontaktováním soukromých zemědělců a řemeslníků v daném regionu s nabídkou členství
v MAS, čímţ by se mohla posílit i tato oblast realizace SPL.

-

Zasedání Programového výboru

Běhen této etapy probíhalo zasedání Programového výboru pravidelně. Jeho náplní je
hodnocení SPL a příprava výzvy v rámci 7. kola příjmu ţádostí. V této etapě připravoval
výbor podklady pro dotazníkové šetření, které je nezbytné pro zpracování analytické části
ISRÚ. Dále výbor řešil organizační a technické činnosti, vyplývající z aktivit MAS Buchlov.

2.
-

Popis činnosti MAS při realizaci SPL:

Vyhlášené výzvy
Fiche

Fiche

Fiche

Fiche

Fiche

Fiche

Fiche

Fiche

1

2

3

4

5

6

7

8

1. výzva (od 10. 8. 2009– 11. 9. 2009)

x

x

2. výzva (od 25. 1. 2010 – 15. 2. 2010)
3. výzva (od 9. 5. 2011 – 30. 5. 2011)

x

x

x

4. výzva (od 31. 8. 2011 – 23. 9. 2011)

x

x

x

5. výzva (od 13. 2. 2012 – 5. 3. 2012)

x

x

6. výzva (od 30. 5. 2012 – 20. 6. 2012)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7. výzva (od 14. 1. 2013 – 28. 2. 2013)

K 31.12.2012 bylo vyhlášeno celkem 6 výzev, kde bylo podpořeno 29 projektů, v celkové
výši 21 243 457,00 Kč. V rámci realizace SPL je celkem podporováno 8 fichí, které byly
průběţně vyhlašovány:
Fiche 1:

Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla; 1 projekt;

212 925,00

Fiche 2:

Regionální produkce na Buchlovsku; 1 projekt;

183 543,00

Fiche 3:

Vítejte na Buchlovsku; 4 projekty;

2 490 259,00

Fiche 4:

Lidé a kultura na Buchlovsku; 2 projekty;

3 199 980,00

Fiche 5:

Lidé a ţivot na Buchlovsku; 13 projektů;

8 496 640,00

Fiche 6:

Lidé a prostředí na Buchlovsku; 5 projektů;

4 498 249,00

Fiche 7:

Podpora zeměděl. činnosti na Buchlovsku; 2 projekty;

Fiche 8:

Stezky a rozhledny na Buchlovsku; 1 projekt;

798 527,00
1 363 334,00

Alokovaná částka pro 7. výzvu je 8 739 377 Kč, přičemţ předpokládaná alokace pro
jednotlivé Fiche byla rozdělena:
FICHE 1 – 1 330 000 Kč
FICHE 2 – 1 000 000 Kč
FIHCE 5 – 3 200 000 Kč
FICHE 6 – 3 200 000 Kč

MAS projektové záměry ţadatelů konzultuje osobně před podáním ţádosti, podílí se na
její přípravě, administraci i ţádosti o platbu. V této etapě byly podány ŢoP:
2012/16;12/016/41200/116/001333; Vanda Tomáš; 212 925,- Kč; 13.12.2012; probíhá kontrola ŽoP
2012/16;12/016/41200/116/001344; Městys Buchlovice; 1 363 334,- Kč; 31.12.2012; probíhá kontrola ŽoP
2012/16;12/016/41200/116/001348; OBEC BŘESTEK; 395 136,- Kč; 14.12.2012; probíhá kontrola ŽoP
2012/15;12/015/41200/116/000308; Pondělek Antonín; 374 430,- Kč;15.11.2012; Schválení platby

V této etapě proběhly dvě kontroly ze strany SZIF před proplacením dotace, kde nebyly
zjištěny skutečnosti, které by vedly ke sníţení poţadované výše dotace. Manaţer MAS byl
osobně přítomen u těchto kontrol:
2012/15;12/015/41200/116/000328; Český svaz včelařů, o.s., ZO Buchlovice; 350 460,- Kč; 17.09.2012; vyplaceno
2012/15;12/015/41200/116/000324; Český svaz včelařů, o.s., ZO Boršice; 449 358,- Kč; 15.09.2012; vyplaceno

V této etapě, na ţádost ţadatele, společnosti BALONY EU, byla z důvodu ekonomické
situace ţadatele ukončena na základě Hlášení o ukončení realizace projektu ze dne
13.12.2012 ţádost:
2011/13;11/013/41200/116/000802; BALONY.EU, s.r.o.; 168 612,- Kč;

- Účast na vzdělávacích akcích
Zaměstnanci MAS se aktivně účastní vzdělávání, které je zaměřeno na manaţerské
řízení, oblast cestovního ruchu, PR i seminářů v oblasti realizace SPL.
10/2012

Krajská agentura pro zeměď. a venkov;
Rusava; rozvoj venkova, dotace, aktuální
stav MAS

Polášková, Kovářík

10/2012

NS MAS ČR, Nové Hrady; seminář
Kulturní dědictví na venkově/ Komunitní
život na venkově

Polášková, Kováříková

10/2012

Krajská agentura pro zeměď. a venkov,
Rakousko;
Aktuální
situace
na
rakouském venkově

Polášková,
Kovářík,
Černý,
Žižlavský,
Náplavová,
Píštěk,
Matoušek ml., Matoušek

11/2012

CSV, Kunovice; Přehled činností
v rámci okresu Uherské Hradiště

Polášková, Kovářík

11/2012

SZIF,
Olomouc;
setkání

pracovní

Polášková

12/2012

KS MAS ZK, Hříběcí hory; setkání členů
MAS ve ZK a aktérů rozvoje venkova

Polášková

12/2012

Krajská agentura pro zeměď. a venkov,
Pozlovice; komunitní plánování v praxi

Polášková

společné

Sítě

MAS odebírá časopis „Zemědělská škola“, který vydává Ústav zemědělské ekonomiky a
informací; VENKOV, který vydává Mze. Tyto periodika se zaměřují na venkovskou
problematiku. Pravidelně je na MAS zasílán časopis TRAVEL profi, se kterým byla
navázána dlouhodobá spolupráce na PR MAS Buchlov.

- Informační a propagační akce
MAS Buchlov se pravidelně účastní, anebo pořádá propagačních akce, kde prezentuje
svou činnost v rámci realizace SPL:
04/2012
PR úspěšných projektů
V měsíci dubnu se podařilo uspořádat Ve Slovanském sále na Velehradě zdařilou akci,
která měla za úkol seznámit veřejnost s ukončením projektu „Pohádky a pověsti
Buchlovských hor a Hornolidečska“. Probíhalo zde nejenom autorské čtení, ale i
komponovaný pořad, ve kterém se představili místní spolky, jako např. cimbálová
muzika, muţský sbor, nebo také dětské folklorní soubory, které jsme v dokumentu viděli,
či slyšeli. Vystupující předvedli také autentické kroje, které jsme v dokumentu viděli, a
které byly pořízeny v rámci předcházejícího projektu spolupráce „Zachování tradic a
kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov.

Výstupy projektu „Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska“ (CD, DVD, i
kniha) měli i své kmotry, (Ing. Faltýnek, Ing. Ryza a otce z místní farnosti), kteří popřáli
nejenom dlouhý ţivot tomuto dílu, ale také mnoho dalších, úspěšných projektů. Akce se
zúčastnilo cca 200 lidí.
12/2012
Veliký mikulášský jarmark v Buchlovicích
je dnes jiţ tradiční akcí, kterou MAS pořádá ve spolupráci s místními spolky. Cílem je
prezentace činnosti MAS, úspěšných projektů, ale i připravovaných výzev. K tomuto bylo
pouţito letáčku se základními informacemi o činnosti MAS.
Manaţer MAS zde prováděl také dotazníkové šetření, kde zjišťoval povědomí o činnosti
MAS, zaměřené na připravovanou ISRÚ pro další monitorovací období.
Svou činnost na pódiu předvedly spolky, a to jak dospělé i dětské. Ve stáncích
prezentovali své zboţí místní tradiční řemeslní výrobci, kteří jsou zapojeni do dalšího
projektu spolupráce, který MAS realizuje, a to „Podpora tradic, řemesel a venkovské
architektury na Slovácku“.
Představily se zde také neziskové organizace, jako např. farnost Buchlovice, která tuto
akci vyuţila pro sbírku na místní střechu kostela, která je v havarijním stavu. V průběhu
dne se akce zúčastnila cca 2000 lidí.
V současné době probíhá také příprava a realizace nových internetových stránek. Původní
stránky, které byly funkční od roku 2008, jsou pro dnešní objem dat nedostačující, a pro
správu dat, pokud bychom ji chtěli řešit vlastními silami, velmi obtíţné. Nové stránky by
měly být uţivatelsky vhodnější pro vlastní správu dat, coţ by mělo být výhodné jak pro
uţivatele, MAS Buchlov, i návštěvníka, který získá přehlednější informace o činnosti MAS.

-

Realizace projektů Spolupráce

V současné době probíhá realizace projektu spolupráce „Podpora tradic, řemesel
a venkovské architektury na Slovácku“, kde KMAS je Východní Slovácko a MAS Buchlov
je PMAS, v celkové výši 1 721 160 Kč.
Společný projekt je zaměřen na dvě základní oblasti. První oblast podporuje uchování a
obnovu specifického rázu venkovské zástavby partnerů, druhá oblast projektu je
zaměřena na podporu rozvoje tradiční řemeslné výroby vč. podpory místních
a regionálních produktů a výrobků. V rámci první oblasti se provede zmapování
a vytvoření databáze tradičních objektů v jednotlivých obcích, rozvojová studie
s typickými prvky jednotlivých obcí s výstupem na webové rozhraní a odborný seminář.
V rámci druhé oblasti se provede zmapování a vytvoření databáze a tištěné broţury
místních řemeslníků a producentů, pořízení prezentačních vitrín - expozice, uspořádání
jarmarku tradičních řemeslníků a vytvoření hudebního CD.
MAS Východní Slovácko Zlínský kraj má vyčleněnou částku 837 810 Kč, Místní akční
skupina Mikroregionu Buchlov Zlínský kraj 883 350 Kč.
V rámci 17. kola příjmu ţádostí z PRV podala jako KMAS další projekt spolupráce „Tvůrčí
dialogy o tradicích pro další generace“. PMAS byla MAS Ostroţsko a Horňácko.
Projekt byl zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeţe na Slovácku. Vzhledem
k tomu, ţe jsme usoudili, ţe projekt nevykazuje prvky veřejné podpory, podali jsme ho

jako projekt, který nezakládá podporu de minimis. Na základě těchto skutečností nám
bylo doručeno oznámení o ukončení administrace ţádosti s odůvodněním, ţe výstupy
projektu svým charakterem spadají do oblasti i., tj. Zvýšení soudrţnosti obyvatel,
přispění k zachování tradic, upevnění lokální identity a mezilidských vztahů, posilování
uplatňování principů Leader a místní rozvojové strategie prostřednictvím měkkých aktivit,
kdy lze dotaci poskytnout pouze v reţimu de minimis.

3.

Partnerství s novou MAS:

Společným záměrem NS MAS ČR a MZe je pokrytí venkovského prostoru ČR fungujícími
MAS. MAS mikroregionu Buchlov je v sousedství nově vznikající MAS Staroměstsko, kde
také některé obce mikroregionu Buchlov jsou zároveň i členy mikroregionu
Staroměstsko. Byli jsme tedy oslovení k navázání partnerství za účelem předávání
zkušeností s administrací PRV, ale také obecně s animací území, integrovaným řešením
společných problémů, vícezdrojovým financováním atd.

4.

Problémy při realizaci SPL:

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
jsou ojedinělé. Pracovníci MAS Buchlov věnují velkou pozornost jednak přípravě, ale také
realizaci a zvláště pak vyúčtování projektů. Manaţer SPL se vţdy účastní kontrol ze
strany SZIF při vyúčtování, a snaţí se o včasné dodání podkladů, které jsou ze strany
SZIF vyţádány k doplnění. Tato součinnost se odráţí ve vyúčtování dotací, kde bývají
minimální korekce.
- problémy při realizaci IV.1.1
jsou ojedinělé, a v případě, ţe nějaký problém vznikne, téměř vţdy se jej podaří za
pomocí pracovníků CP a RO SZIF odstranit.

-

problémy při realizaci IV.2.1
v této etapě bylo řešeno vyúčtování projektu „Pohádky a pověsti Buchlovských hor a
Hornolidačska. Protoţe Smlouva byla podepsána do konce roku 2010, vztahovalo se na
projekt období Českého přechodového rámce, a z toho důvodu nebylo jednoznačný
náhled jednak na moţnost převodu finančních prostředků v rámci jednotlivých kódů, a
na to navazující výše podpory de minimis (Hlavní opatření bylo v tomto reţimu, vedlejší
opatření nikoliv). Projekt byl tedy pozastaven a téměř 4 měsíce se čekalo na vyjádření
CP SZIF, coţ neúměrně prodluţuje dobu vyúčtování, respektive vyplacení dotace.

-

problémy při vyhlašování výzev
nebyly zaznamenány. Naopak reakce pracovníka CP SZIF jsou velmi vstřícné, a společně
se snaţíme tuto část řešit ke spokojenosti obou stran, za coţ mu patří poděkování.

5.

Popis ostatních činností MAS:

MAS Buchlov aktivně spolupracuje s Regionem Slovácko na propagaci mikroregionu a
značce Tradiční Slovácký výrobek.

6.

Plánované klíčové aktivity v dalším období:

-

Příprava podkladů pro isrú na další plánovací období

-

Příprava projektových záměrů na výzvu v rámci 18. kola příjmu Ţádostí PRV

-

Příprava projektu Spolupráce - IV.2.1 v rámci 18. kola příjmu Ţádostí PRV

-

Administrace projektů - IV. 1. 2

-

Spolupráce s KS MAS ZK a nově vznikající MAS Staroměstsko

Datum: 30. 1. 2013

Podpis:

