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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

Mgr. Vladimíra Šobáňová

Pracovní smlouva

Plný/160h

Náplň práce
Manaţer pro realizaci
SPL
Administrátor

Vzhledem k tomu, ţe Mgr. Šobáňová bude na začátku července odcházet na MD, vypsala MAS
Buchlov v únoru 2012 výběrové řízení na pozici administrátor, administrátorka programu
LEADER EU 2009 – 2013, kde bylo poţadováno:
Náplň práce: administrace projektů, komunikace se ţadateli a podíl na přípravě a realizaci
akcí a eventů MAS
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání - ekonomický směr/marketing cestovního ruchu, orientace
v dotační politice, cestovním ruchu, komunikační a organizační schopnosti, flexibilitu,
schopnost týmové práce, aktivní znalost AJ/NJ jazyka, řidičský průkaz slupiny B, znalost
práce na PC
Na základě přijatých ţádostí o pracovní místo proběhl výběr a Programová rada rozhodla o
uzavření pracovního poměru s paní Julií Kovaříkovou, a to od 1. 5. 2012.

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

-

Členská základna MAS

Členská základna vykazuje k datu 30.4.2012 30 členů, přičemţ samospráva činí z celkového
počtu 26%, NNO 37% a podnikatelský sektor 37%.
Pro dané oblasti činností vznikly pracovní skupiny, které se aktivně účastní jednání k dané
problematice. Skupina má svého garanta, dlouholetého člena MAS, který metodicky skupinu
řídí. Sezení pracovních skupin se účastní manaţer MAS, aby byl zajištěn soulad
s naplňováním SPL.
-

Zasedání Programového výboru

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

2.
-

Popis činnosti MAS při realizaci SPL:

Vyhlášené výzvy
Fiche 1

Fiche 2

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

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Fiche 6

x

x

x

x

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

2012

Celková alokace
7 465 691

Alokace IV.1.2.
5 972 553

Fiche 7

x

x

5.výzva
2 940 827

x

x

6.výzva

15. kolo, příjmu Ţádostí PRV MAS – přijato a zaregistrováno 6 projektů.

MAS pro oblast IV.1.2. nevyčerpala alokovanou částku pro rok 2011. Rozdíl mezi alokovanou
a závazkovanou částkou bude převeden do roku 2012.
MAS projektové záměry ţadatelů konzultuje osobně před podáním ţádosti, podílí se na její
přípravě, administraci i ţádosti o platbu. Projektové záměry, které řeší investice do budov,
prochází před doporučením výběrové komise VH ke schválení místním šetřením, kde ţadatel
na místě seznámí zástupce komise s tímto projektovým záměrem. Komise má moţnost si
informace ověřit, případně si je vyţádat. Šetření se účastní také manaţer MAS, který pořizuje
zápis.

- 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, které pravidelně pořádá SZIF:
01/2012

Projekty na marketing v regionálním
cestovním ruchu, Luhačovice

Polášková

04/2012

AD CAMP 2012 – Turista v centru dění,
Zlín

Polášková, Šobáňová

04/2012

Veřejné zakázky, Zlín

Polášková, Šobáňová

MAS odebírá časopis „Zemědělská škola“, který vydává Ústav zemědělské ekonomiky a
informací a který se zaměřuje na venkovskou problematiku. Pravidelně je na MAS zasílán
časopis TRAVEL profi, se kterým byla navázána úzká spolupráce na PR MAS Buchlov.

- informační a propagační akce
MAS Buchlov se pravidelně účastní propagačních akcí, kde prezentuje svou činnost v rámci
realizace SPL:
REGION TOUR, Brno
je největším veletrhem svého druhu v České republice, zaměřený na regionální turistiku.
Za tímto účelem byl zadán do časopisu TRAVEL profi PR článek o úspěšných projektech na
Buchlovsku se zaměřením na zimní sporty se záměrem tento materiál vyuţít i pro další
veletrhy. Dále byly návštěvníkům představovány nejúspěšnější projekty i moţnosti čerpání
prostředků z osy LEADER, ale také projekty spolupráce včetně DVD.
Veletrh cestovního ruchu Holiday World, Praha
druhým největším veletrhem svého druhu v České republice, zaměřený na regionální
turistiku je právě tento veletrh. Forma propagace byla zvolena za pomocí PR článku
v časopise TRAVEL profi, který vyšel ke konci roku. Prezentace probíhala právě na stánku
tohoto periodika, které se úzce zaměřuje na regionální turistiku.
Dovolená a region, Ostrava
I zde byla zvolena forma propagace za pomocí PR článku v časopise TRAVEL profi, a také
probíhala na stánku tohoto periodika, které se úzce zaměřuje na regionální turistiku.
Konference STOP and STAY, Litoměřice
Tato konference byla zajímavá tím, ţe zde byly prezentovány především úspěšné projekty
a počiny z různých míst ČR. Naše MAS zde přispěla poutavou prezentací projektu
spolupráce „Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska“. Na základě těchto
prezentací zde bylo navázáno mnoho zajímavých kontaktů, z nichţ některé se v současné
době proměňují v dlouhodobou spolupráci, např. společnost Seznam.cz, kde připravujeme
prezentace všech, kdo mají co nabídnout ze ţivota na venkově.

Zpravodaj MAS
V roce 2011 začala Programová rada vydávat zpravodaj „Pololetník“. Záměrem bylo
vydávat jej dvakrát ročně a veřejnost se zde měla dovídat o činnosti MAS. Protoţe se
ukázalo, ţe informací pro zveřejnění je mnohem více neţ se nám podařilo uveřejnit
v těchto dvou číslech, oslovila manaţerka na ţádost Programové rady novináře
z regionálního tisku, zda by neměli zájem se podílet na vydávání tohoto zpravodaje, který
by měl vycházet alespoň jedenkrát za čtvrt roku. V novém čísle by měly být publikovány
informace o společných akcích v oblasti školství, kultury i cestovního ruchu,

připravovaných výzvách i o úspěšných projektech. Bohuţel se zamýšlená spolupráce
nepodařila navázat, takţe se hledají další moţnosti, jak tento časopis vydávat.
Časopis TRAVEL profi
MAS velmi aktivně spolupracuje také s časopisem TRAVEL profi, který se zaměřuje na
regionální turistiku v ČR, ale i zahraničí, a to formou pravidelných článků o úspěšných
projektech i podnikatelích v mikroregionu.
Realizace projektů Spolupráce
V této etapě probíhalo dokončování projektu 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. Manaţerka v rámci
částečného pracovního úvazku zajišťuje personálně i technicky poţadavky reţiséra na
natáčení. Pravidelně, vţdy koncem měsíce probíhá kontrolní den, na kterém je hodnoceno
plnění harmonogramu natáčení, a projednáván natáčecí plán do dalšího období. 13. dubna
byl výstup projektu slavnostně poţehnán ve Slovanském sále na Velehradě, kde se setkal
s velkým ohlasem. Tohoto ţehnání se účastnili nejenom významní hosté, ale také místní
obyvatelé, kteří se na dokumentu podíleli a také zástupci MAS Hornolidečska, partnera
projektu spolupráce. Obdobné ţehnání proběhlo rovněţ u valašského partnera začátkem
května, kterého se účastnili zástupci MAS Buchlov.
V této etapě byl rovněţ připravován a podán další projekt spolupráce, tentokrát s MAS
Východní Slovácko, který se zaměřuje opět na tradice na venkově, tentokrát na hliněné
stavby, řemeslnou výrobu i místní folklor.

3.
-

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.

4.

Popis ostatních činností MAS:
V této etapě se manaţerka účastnila jednání na MZe, které bylo v rámci jednotlivých
komisí zaměřeno na přípravu hodnocení MAS v roce 2012 a navrhovaných standardů MAS
pro další plánovací období.

V této etapě proběhlo pracovní setkání MAS ve Zlínském kraji, jehoţ náplní bylo seznámení
s informaci z Výboru NS MAS ČR, připravované certifikaci i hodnocení MAS v roce 2012 a
také pokrytí bílých míst v našem kraji.
Vzhledem k tomu, ţe MAS operuje na celém území mikroregionu Buchlov, velmi úzce
spolupracuje s Mikroregionem Buchlov a jeho čtrnácti obcemi. Na základě dotazníkového
šetření, které pracovníci MAS provedli v první etapě, vznikla potřeba navázat komunikaci
mezi mikroregionem, MAS Buchlov a podnikateli, především z oblasti vinařství a tradiční
řemeslné výroby. Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe je potřeba vybudovat společný
systém propagace, který by návštěvníky regionu informoval o nabízených sluţbách,
kulturních akcí, které jsou v rámci mikroregionu pořádány i nabídce turistických balíčků.
Na základě tohoto zjištění vznikla potřeba aktualizace, případně nákup nových
internetových stránek, které by zajistily funkce pro podporu turistického ruchu, které jsou
zmiňovány výše.
MAS Buchlov aktivně spolupracuje s Regionem Slovácko na propagaci mikroregionu a
značce Tradiční Slovácký výrobek.

5.

Plánované klíčové aktivity v dalším období:

-

Příprava finančního rámce na podporu činnosti neziskových organizací v mikroregionu

-

Příprava projektových záměrů na výzvu v rámci 16. kola příjmu Ţádostí PRV

-

Vyhlášení 6. Výzvy

-

Administrace projektů - IV. 1. 2

-

Ukončení projektu Spolupráce - IV.2.1 ze 13. kola příjmu Ţádostí PRV

-

Příprava a podání nového projektu Spolupráce - IV.2.1 v rámci 15. kola příjmu Ţádostí
PRV

-

Spolupráce s MAS ZK

Datum: 22. 5. 2012

Podpis:

