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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.
-

Členská základna MAS

Členská základna vykazuje k datu 31.8.2012 30 členů. Na základě letošního hodnocení MAS,
které proběhlo na Mze, bylo zjištěno, ţe změna členské základny nebyla nahlášena na CP
SZIF. V této etapě bylo na RO zasláno Hlášení o změně Členské základny, Programového
výboru a Výběrové komise MAS Buchlov.
-

Zasedání Programového výboru

Běhen této etapy probíhalo zasedání Programového výboru pravidelně. Jeho náplní je
příprava ISRÚ. Dále tento výbor řeší organizační a technické činnosti, vyplývající z aktivit
MAS Buchlov.

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

2.
-

Popis činnosti MAS při realizaci SPL:
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6.výzva
5 344 059

16. kolo, příjmu Ţádostí PRV MAS – přijato a zaregistrováno 7 projektů. Rozdíl mezi
alokovanou částkou pro IV.1.2. pro rok 2012, a to na 5. a 6. Výzvu je čerpán
z nedočerpaných prostředků z minulého období.
MAS projektové záměry ţadatelů konzultuje osobně před podáním ţádosti, podílí se na její
přípravě, administraci i ţádosti o platbu. V této etapě proběhla ze strany SZIF kontrola
fyzické realizace projektu 11/013/41200/116/000805 – Víceúčelové hřiště Staré Hutě. Dále
proběhla cílená kontrola ex – post na projekt 09/008/41200/116/00153 – Rozšíření
zasněţování v lyţařském areálu Stupava, a to na plnění podmínek Dohody a Pravidel v rámci
programu PRV. Obě tyto kontroly proběhly bez zjištění porušení Pravidel.
- 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.
05/2012

Tradiční lidové stavitelství, Strážnice

Polášková, Kováříková

08/2012

Kvalitní ISRÚ, Praha

Polášková, Kováříková

10/2012

RUD, Komplexní
Nové Hrady

úpravy,

Polášková, Kováříková

08/2012

Venkov po roce 2012 aneb Komunitně
vedený místní rozvoj, České Budějovice

Polášková, Kováříková

pozemkové

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 propagačních akcí, kde prezentuje svou činnost v rámci
realizace SPL:
05/2012
XIV. Ročník Velehradského přechodu a cyklopřejezdu Chřibů, Velehrad
je největším akce pořádaná na území Mikroregionu Buchlov, zaměřená na regionální
turistiku, které se účastní všechny věkové hranice místních obyvatel i návštěvníků regionu.
MAS zde podpořila účast dětí ze škol mikroregionu, ale také informovala o své činnosti.
Pracovnice MAS zde prováděly dotazníkové šetření, zaměřené na spokojenost rodičů
s kvalitou výuky v místních školách či zjišťovala povědomí o působnosti MAS. Odevzdané
dotazníky byly slosovatelné a cenou byla kniha a DVD Pohádky a pověsti Buchlovských hor
a Hornolidečska.
08/2012
Vysílání TV NOE
TV Noe je nekomerční české křesťanské médium, které nabízí pořady pro celou rodinu. Na
základě navázané spolupráce pro nadcházející období se nám podařil vyjednat hlavní
vysílací čas pro odvysílání Pohádek a pověstí Buchlovských hor a Hornolidečska.
09/2012
Země živitelka, České Budějovice
je největším akce zaměřená nejenom na obnovu a rozvoj venkova, ale také na expozice
z rostlinné a ţivočišné výroby, zemědělskou techniku, potravinářské výrobky, pěstitelství a
sluţby pro zemědělství. Tato výstava se těší zájmu široké veřejnosti, takţe NS MAS ČR
organizuje jiţ několik let společnou expozici, kde mají MAS moţnost seznámit návštěvníky
se svou prací i zajímavostmi regionů.
09/2012
Tradičně netradičně po projektech PRV, Uherský Ostroh
Agentura pro zemědělství a venkov několikrát do roka pořádá v rámci Zlínského kraje
společná setkání, kde mají MAS moţnost seznámit přítomné se svou činností. Tato akce
proběhla poněkud netradičně, na lodi po Baťově kanálu. Dostali jsme tak příleţitost
prezentovat zde projekty spolupráce, především Pohádky a pověsti Buchlovských hor a
Hornolidečska. Jako dárek od MAS Buchlov si kaţdý účastník tuto knihu i DVD odnesl
sebou.
09/2012
Setkání členů MAS Zlínského kraje a aktérů rozvoje venkova, Strání
Krajské sdruţení Národní sítě MAS ČR, o.s. ve Zlínském kraji pořádá pravidelně setkání
členů Krajské sítě, kde se projednávají za přítomnosti hostů témata související činností
MAS i prezentují úspěšné projekty. Místa jednání jsou volena tak, abychom byly postupně
seznamováni s činností všech MAS ve Zlínském Kraji. Toto setkání probíhalo v obci Strání,
která je členem MAS Východní Slovácko.
V rámci propagace v této etapě připravila MAS Buchlov leták se základními
informacemi o své činnosti, který byl využit v rámci výše zmiňovaných akcí.
V současné době začíná MAS pracovat na nových internetových stránkách.
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 obtížné. Nové stránky by měly být uživatelsky vhodnější pro vlastní správu
dat, což by mělo být výhodné jak pro uživatele, MAS Buchlov, i návštěvníka, který
získá přehlednější informace o činnosti MAS.

-

Realizace projektů Spolupráce
a) V této etapě byl dokončena a k 30.6.2012 předloţena ţádost o proplacení na projekt
spolupráce „Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidačska“, který řeší propagaci
mikroregionů poněkud netradiční formou, a to pro MAS Buchlov natočení DVD, CD,
vydáním knihy, práce se školskou mládeţí. Na základě Hlášení o změně č. 3 týkající se
tohoto projektu nám bylo zasláno oznámení, ţe Změnové hlášení je stále
administrováno na CP SZIF Praha z důvodů kontroly všech doloţených příloh.
b) V této etapě byl rovněţ schválen projekt 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.
c) V rámci 17. kola příjmu ţádostí z PRV připravuje MAS Buchlov nový projekt spolupráce
který je zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeţe na Slovácku.

3.

Hodnocení MAS Buchlov:

Tak jako v minulém období, proběhlo i v letošním roce hodnocení činnosti MAS. Stejně jako
v roce 2011, i v letošním roce jsme se umístili v kategorii B, za celkového počtu 126 bodů.

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. Projektová manaţerka 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. Jediným problémem, kterým jsme se v tomto období
zabývali, jsou ne vţdy srozumitelné informace na Portálu farmáře, kde se objevují
odeslané dokumenty ze SZIF ze kterých není patrno, zda jsou určeny pro informaci pro
MAS, nebo je má MAS předat ţadatelům. Situace je nepřehledná rovněţ u dokumentů, ze
kterých není patrno, zda jsou jiţ určeny MAS, nebo je to pracovní verze pracovníka SZIF,

který na dokumentu ještě pracuje. Takto zavěšené dokumenty by se neměly uţivateli
vůbec zobrazovat.
-

problémy při vyhlašování výzev
nebyly zaznamenány.

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

-

Administrace projektů - IV. 1. 2

-

Příprava projektu Spolupráce - IV.2.1 v rámci 17. kola příjmu Ţádostí PRV

-

Spolupráce s MAS ZK

Datum: 24. 9. 2012

Podpis:

