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Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: II. ETAPA 2013
Název MAS:

MAS Buchlov

zpracovatel zprávy:Marta Polášková, projektový manažer
kontakt:

604 752 044
mpolaskova.os@seznam.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období
K 31.8.2013 bylo vyhlášeno celkem 8. Výzev, ve kterých bylo schváleno 51 projektů,
v celkové alokované výši 30 047 714,00 Kč. MAS všechny projektové záměry žadatelů
konzultuje osobně ještě před podáním žádosti, podílí se na její přípravě, administraci i
žádosti o platbu včetně kontroly na místě, což se projevilo nízkou chybovostí, respektive
korekcí, která by vedla ke snížení částky dotace.
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Tyto prostředky byly rozděleny v rámci sektorů:
obce

18 444 308,00

NNO

7 741 154,00

podnikatelé

3 862 252,00

celkem

30 047 714,00

obce a NNO

26 185 462,00, což činí 87,15% z celkové alokované částky pro IV.1.2

podnikatelé

3 862 252,00, což činí 12,85% z celkové alokované částky pro IV.1.2

- Ve druhé etapě 2013, v rámci 19. kola, kdy byla v termínu od 10. 5. - 3. 6. 2013
vyhlášena 8. výzva, kde bylo zaevidováno 15 projektů, které byly výběrovou komisí
ohodnoceny a schváleny dne 26. 6. 2013 valnou hromadou, v celkové výši
2 849 580,00 Kč. Dne 1. 7. 2013 manažerka MAS vybrané projekty zaregistrovala na
RO SZIF.
Pro všechny projekty byla žadateli udělena pro manažerku MAS plná moc, a to
k zaregistrování Žádosti, včetně dalších úkonů spojených s administrací projektu,
podání ŽoP i osobní asistencí při fyzické kontrole ze strany SZIF.
- Zaměstnanci a členové MAS se aktivně účastní vzdělávání, které je zaměřeno na
manažerské řízení, oblast cestovního ruchu, PR i seminářů v oblasti realizace SPL.
Vzdělávací aktivity rozšiřují znalosti a dovednosti, které zvyšují kvalifikační
předpoklady pro výkon této funkce. Ve druhé etapě to byly semináře:
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25. 7. 2013, hotel Moskva, Zlín, Strategické plánování
4. 9. 2013, hotel Garni, Zlín, Veřejné zakázky
10. 9. 2013, obec Osíčko, Ekologie venkovské krajiny
24. 9. 2013, obec Brumov, Obnovitelné zdroje pro rozvoj měst a obcí
V rámci sebevzdělávaní MAS odebírá časopis „Zemědělská škola“, který vydává Ústav
zemědělské ekonomiky a informací; VENKOV, který vydává Mze. Tato periodika se
zaměřují na venkovskou problematiku. Pravidelně je na MAS zasílán časopis TRAVEL
profi, se kterým byla navázána dlouhodobá spolupráce na PR MAS Buchlov.
- Ve druhé etapě se MAS Buchlov účastnila informačních a propagačních akcí, kde
prezentovala svou dosavadní práci, včetně úspěšných projektů, které v rámci
plánovacího období podpořila:
2. -3. 9. 2013, České Budějovice, výstava Země živitelka
7. 9. 2013, Uherské Hradiště, Slavnosti vína a den otevřených památek
18. 6. 2013, PIK Kunovice, Hejtmanský den
- Běhen této etapy pravidelně probíhalo zasedání Programového výboru. Jeho náplní
bylo hodnocení SPL a projektů v návaznosti na strategii na nové plánovací období,
i projektů podaných v rámci 19. kola příjmu žádostí. V této etapě připravoval výbor
podklady pro zpracování analytické části ISRÚ. Dále výbor řešil organizační
a technické činnosti, vyplývající z aktivit MAS Buchlov.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
- Problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 jsou ojedinělé. Pracovníci MAS
Buchlov věnují velkou pozornost práci se žadateli, a to jednak při přípravě, ale také
realizaci a zvláště pak vyúčtování projektů. Manažer SPL se vždy účastní kontrol ze
strany SZIF při vyúčtování, a snaží se o včasné dodání podkladů, které jsou ze strany
SZIF vyžádány k doplnění. Tato součinnost se odráží ve vyúčtování dotací, kde bývají
minimální korekce.
- Rovněž problémy při realizaci IV.1.1 jsou ojedinělé, a v případě, že nějaký problém
vznikne, téměř vždy se jej podaří za pomocí pracovníků CP a RO SZIF odstranit.
- Problémy při vyhlašování Výzvy nebyly zaznamenány. Naopak reakce pracovníků CP
SZIF a RO SZIF jsou velmi vstřícné, a společně se snažíme toto období řešit
operativně, ke spokojenosti obou stran. Odvolání žadatelů proti rozhodnutí MAS ani
v jedné Výzvě za celé plánovací období nebylo zaznamenáno.
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- V současné době probíhá realizace projektu spolupráce IV.2.1 „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.
I zde jsou problémy, které vznikají při realizaci projektu, jsou řešeny operativně při
kontrolních dnech, kterých se účastní zástupci obou MAS, včetně projektových
manažerů a etnografů, kteří pracují na odborné studii.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
V této etapě nebylo potřeba přistupovat k opatřením, které by řešily vzniklé problémy.

4. Změny
MAS ve sledovaném období neprovedla změnu SPL a Fichí, která by významně ovlivnila
původní záměr SPL i vyhlášených Fichí.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 15
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:7
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:3
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:26
na místě realizace 11
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)15
Počet účastí na kontrolách SZIF: 3

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno, příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Bc. Marta Polášková

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
Plný/160h

Náplň práce

Mgr. Vl. Šobáňová

Pracovní smlouva

částečný/80h

Manažer pro realizaci
SPL
Administrátor SPL

Julie Kovaříková

Pracovní smlouva

MD

Administrátor SPL
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7. Popis ostatních činností MAS
- Společným záměrem NS MAS ČR a MZe je pokrytí venkovského prostoru ČR
fungujícími MAS. Území MAS mikroregionu Buchlov je v sousedství nově vznikající
MAS Staroměstsko, kde také některé obce mikroregionu Buchlov jsou zároveň i členy
tohoto mikroregionu. 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. Mezi
manažery obou MAS probíhají konzultace při realizaci osy III.4.1 Získávání dovedností,
animace a provádění. Tato spolupráce probíhá formou vzájemných návštěv při
konzultacích, společné návštěvy vzdělávacích akcí, či návštěvy na akcích obou MAS.
- MAS Buchlov aktivně spolupracuje s Regionem Slovácko na propagaci mikroregionu
a značce Tradiční Slovácký výrobek.
- Manažerka MAS byla na VH NS MAS ČR delegována a hlasováním schválena do
kontrolního výboru NS MAS ČR.
- Vzhledem k tomu, že MAS disponovala webovými stránkami, které nebyly výrazně
aktualizovány během celého plánovacího období, bylo nutné přistoupit k pořízení
nových stránek, které by reflektovaly na požadavky dnešní doby a trendům.
- MAS v této etapě ukončila zkušební provoz nových webových stránek, které jsou
zhotoveny na základě redakčního systému a to na přijatelné uživatelské úrovni bez
nároku na další softwarové vybavení.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
MAS Buchlov pomáhá svým žadatelům s uzavíráním Dohody o poskytnutí dotace, včetně
dalších úkonů, spojených s administrací projektů.
Dne 29. 8. 2013 manažerka MAS podepsala na základě plné moci Dohody na projekty,
které byly schváleny v rámci 18. kola. V rámci 19. kola bylo schváleno 15 žádostí, kde
žadatelé rovněž poskytli manažerce Plnou moc pro podepsání Dohody včetně dalších
úkonů, spojených s administrací projektů. V nadcházejícím období bude MAS zajišťovat
činnosti spojené s administrací těchto projektů.
Hlavní úkolem MAS je ale činnost spojená s certifikací MAS a ISRÚ pro nadcházející
plánované období, které se musí věnovat.

Datum: 30.9.2013

Podpis:

