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1.

604 752 044
mpolaskova.os@seznam.cz

Personální zajištění činnosti MAS Mikroregionu Buchlov

MAS nakupuje služby, jako např. účetní, grafické služby, propagace atd. Pravidelnou
činnost MAS zajišťují:
Jméno, příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Bc. Marta Polášková

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
Plný/160h

Mgr. Vl. Šobáňová

Pracovní smlouva

částečný/80h

Julie Kovaříková

Pracovní smlouva

Plný/160h,
Od 04 - MD

Náplň práce
Manažer pro realizaci
SPL
Administrátor SPL
Administrátor SPL

Vzhledem k tomu, že k 13.1.2013 Mgr. Šobáňová ukončila mateřskou dovolenou,
byl uzavřen dodatek k pracovní smlouvě na částečný pracovní úvazek s platností od
18.2.2013 na pozici administrátorky SPL.
Během této etapy p. Kovaříková čerpala pracovní neschopnost, která byla
ukončena ke dni 18.3.2013 a od 23.3.2013 nastoupila na MD.
Práce spojené s realizací SPL v rámci projektů spolupráce IV.2.1, jakož
i samostatné, dílčí celky v rámci realizace IV.1.1, jsou řešeny funkcí projektového
manažera na DPP.

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

Členská základna MAS
Členská základna vykazuje k datu 30.4.2013 34 členů. Na VH, která proběhla 12.3.2013
byli schváleni 4 noví členové MAS:

p. Hájek

soukromý sektor – cestovní ruch

p. Pondělek

soukromý sektor – zemědělec

p. Ingrová

soukromý sektor – podnikatel - cukrárna

p. Večeřová

soukromý sektor – cestovní ruch

Zasedání Programového výboru
Běhen této etapy probíhalo zasedání Programového výboru pravidelně. Jeho náplní bylo
hodnocení SPL a příprava výzvy v rámci 8. Kola příjmu žádostí. V této etapě připravoval
výbor podklady pro dotazníkové šetření, které je nezbytné pro zpracování analytické části
ISRÚ. Za tímto účele byli zástupci MAS přítomni veřejného projednávání MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu v Žádovicích. Dále výbor řešil organizační a technické činnosti,
vyplývající z aktivit MAS Buchlov.

2.

Popis činnosti MAS při realizaci SPL:
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K 30.4.2013 bylo vyhlášeno celkem 7 výzev, ve kterých bylo podpořeno 36 projektů,
v celkové výši 27 243 087,00 Kč. V rámci realizace SPL je celkem podporováno 8 fichí,
které byly průběžně vyhlašovány:

Fiche 1:

Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla; 2 projekty;

322 925,00

Fiche 2:

Regionální produkce na Buchlovsku; 1 projekt;

183 543,00

Fiche 3:

Vítejte na Buchlovsku; 4 projekty;

1 990 259,00

Fiche 4:

Lidé a kultura na Buchlovsku; 2 projekty;

3 199 980,00

Fiche 5:

Lidé a život na Buchlovsku; 15 projektů;

11 340 193,00

Fiche 6:

Lidé a prostředí na Buchlovsku; 9 projektů;

8 044 896,00

Fiche 7:

Podpora zeměděl. činnosti na Buchlovsku; 2 projekty;

797 957,00

Fiche 8:

Stezky a rozhledny na Buchlovsku; 1 projekt;

1 363 334,00

Alokovaná částka pro 8. výzvu je 2 850 000,00 Kč, přičemž předpokládaná alokace pro
jednotlivé Fiche byla rozdělena na:

FICHE 1 – 500 000 Kč
FICHE 2 – 500 000 Kč
FIHCE 5 – 550 000 Kč
FICHE 6 – 800 000 Kč
FICHE 7 – 500 000 Kč

MAS projektové záměry žadatelů konzultuje osobně před podáním žádosti, podílí se na
její přípravě, administraci i žádosti o platbu. V této etapě byly podány ŽoP:
12/016/41200/116/001338 - Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Modrá;
158 400 Kč - Kontrola Žádosti o proplacení
12/016/41200/116/001335 - Lesní družstvo Osvětimany; 423 527 Kč - Vyplaceno

U projektu 12/016/41200/116/001335/1 při ověření způsobilosti výdajů a splnění
veškerých podmínek Pravidel, byly zjištěny skutečnosti, které vedly ke snížení
požadované výše dotace. Žadateli byla udělena sankce dle Pravidel, 10,00 %, 42.352,00
Kč.
V této etapě proběhlo pět kontrol ze strany SZIF před proplacením dotace na IV.1.2, kde
manažer MAS byl osobně přítomen u těchto kontrol.

Účast na vzdělávacích akcích
Zaměstnanci a členové MAS se aktivně účastní vzdělávání, které je zaměřeno na
manažerské řízení, oblast cestovního ruchu, PR i seminářů v oblasti realizace SPL.
01/2013

Krajský úřad ve Zlíně; Dotace 2013

Polášková

01/2013

Krajský úřad ve Zlíně; Dotace 2013 –
seminář pro představitele obcí a MAS ZK

Polášková, Kovářík

02/2013

UK Praha – seminář VENKOV 2013

Polášková, Kovářík Černý

02/2013

Autoškola ELKO – školení řidičů referentů

Polášková

03/2013

Fi 24 DEVELOPMENT -

Polášková,
Kováříková,
Šobáňová, Habartová

Školení DROPBOX
03/2013

VH NS MAS ČR. Žlutice

04/2013

Prezentace úspěšných projektů
Bukovanský mlýn, Kyjov

04/2013

Motivační seminář
roku, Sloup, Tučín

04/2013

Komunální centrum Žádovice – veřejné
projednání ISRÚ

k soutěži

Polášková, Kovářík
MAS,

Zástupci
MRB

veřejné

sféry

Vesnice

Zástupci
MRB

veřejné

sféry

Polášková,
Habartová,

Vávra,

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:
01/2013
Region TOUR, Brno
01/2013
Slavnostní otevření farmářské prodejny ve Vsetíně
02/2013
Veletrh cestovního ruchu Olomouc
03/2013
Mini veletrh cestovního ruchu Uherské Hradiště
Mini veletrh poutních míst Kroměříž
04/2013
Hejtmanský den MAS
05/2013
XV. ročník Velehradského přechodu a cyklopřejezdu Chřibů
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 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
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 brožury
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 žádostí z PRV podala jako KMAS další projekt spolupráce „Tvůrčí
dialogy o tradicích pro další generace“. PMAS byla MAS Ostrožsko a Horňácko.
Projekt nebyl schválen
V této etapě je připravován nový projekt spolupráce, jehož cílem je propagace
společného území MAS Buchlov, Staroměstsko, Hříběcí Hory a Severní Chřiby
a Pomoraví.

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.
Bohužel, Žádost o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje
venkova – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění, nebyla schválena.

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. 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.
- 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 realizaci IV.2.1
v této etapě proběhla výplata ŽoP projektu spolupráce Pohádky a pověsti Buchlovských
Hor a Hornolidečska

-

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

5.

Popis ostatních činností 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. V 03/2013 proběhlo v Praze první jednání výboru

6.
-

Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Příprava podkladů pro isrú na další plánovací období
Příprava projektových záměrů na výzvu v rámci 19. kola příjmu Žádostí PRV
Příprava projektu Spolupráce - IV.2.1 v rámci 19. kola příjmu Žádostí PRV
Administrace projektů - IV. 1. 2
Spolupráce s KS MAS ZK na přípravě Hejtmanského dne v Otrokovicích 04/2013
přípravě Hejtmanského dne v Kunovicích 06/2013

Datum: 30. 4. 2013

Podpis:

