
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: květen – srpen 2013 

Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Luboš Řehák, předseda MAS 

kontakt:tel.: 602 114 007, e-mail: lubos.rehak@val.cz  

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 

aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, 

schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF 

V tomto období MAS administrovala výzvu č. 10/2013 v rámci 19. kola PRV, 

v rámci které bylo předloženo 52 žádostí o dotaci. Po administrativní kontrole a 

kontrole přijatelnosti byly projektové žádosti předány hodnotitelům a na 

základě jejich hodnocení dne 3.6. 2013 zasedala Výběrová komise MAS, která 

za asistence Ing. Hanoldové a Ing. Novopackého z CP SZIF v Praze doporučila 

36 projektů k podpoře. Tento výběr definitivně potvrdil Programový výbor MAS 

na svém zasedání dne 10. června 2013. Následně bylo těchto 36 projektů dne 

27.6. 2013 zaregistrováno na RO SZIF v HK, kde byla 14.8. 2013 provedena 

oprava nedostatků zjištěných v rámci administrativní kontroly. 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 

semináře apod.) a jejich přínos 

Ve dnech 22.-23. května 2013 proběhla další část dlouhodobého kurzu Manažer 

rozvoje venkova, tentokrát v České Skalici a kurzu se zúčastnili T. Vidlák a L. 

Řehák. 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

Ve sledovaném období proběhl 6. ročník divadelního POHODA festivalu, v rámci 

kterého byla v přírodním divadle ve Valu možnost od 26.5. do 16.6. 2013 

shlédnout čtyři divadelní představení. Dále probíhala příprava 3. ročníku 

Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka, jenž bude letos obsahovat 7 

koncertů a hlavním lákadlem bude vystoupení Dagmar Peckové.   

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

Pracovní skupiny se ve sledovaném období nesešly a to zejména z důvodu 

čerpání dovolených a prázdnin. 

- další (účast na výstavách apod.) 

MAS se zúčastnila výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích či valné 

hromady Asociace regionálních značek. 

 

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 

Žádné vážnější nedostatky se během sledovaného období nevyskytly, vždy šlo 

spíše od drobné nesrovnalosti či o špatný výklad pravidel či metodiky. 

- problémy při realizaci IV.1.1 

Žádné vážnější nedostatky nebyly známy, proběhl audit dle podmínky uvedené 

v pravidlech. 



- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

V rámci výzvy č. 10/2013 se nikdo z žadatelů neodvolal. CP SZIF definitivně 

zamítlo odvolání SDH Chábory s tím, že žádost neměla být vůbec hodnocena, 

neboť projekt nesplňoval podmínky zaměření fiche.   

- další 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Na základě problémů s odvoláním SDH Chábory a změnu v systému hodnocení 

projektů, kdy již nebylo možné využít externích hodnotitelů, se MAS zaměřila ještě 

více na hodnocení projektů. Výsledkem této snahy je, že v rámci výzvy č. 10/2013 

se ani jeden z žadatelů neodvolal a to i přesto, že byl předložen rekordní počet 

projektových žádostí. 

 

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu 

důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): 

Během sledovaného období nebyly provedeny žádné změny v SPL či Fichích. 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:12 (3x LABRIS, 2x SCB Bystré, 

SDH Doly, Olešnice v OH, Hartman, Nový Hrádek, Mach, Podbřezí, NMnM) 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:8 (Sedloňov, Dobřany, Opočno, 

EKOFARMA Strakovec, SDH Doly, SDH Olešnice v OH, Olešnice v OH, LABRIS) 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:15 

na místě realizace: 5 (Světlík, Jiří PETR, NMnM, Opočno, EKOFARMA Strakovec) 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 10 

Počet účastí na kontrolách SZIF:2 (Dobřany, LABRIS)  

Další: 



 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní 

smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Tomáš Vidlák Pracovní smlouva Plný/608 h. manažer SPL  

Luboš Řehák Pracovní smlouva 0,5/332 h. manažer SPL  

Renata 

Holečková 

Pracovní smlouva 0,5/272 h. účetní a 

administrativní 

pracovnice 

 

Petr Zahradník DPP 61 hodin Hodnotitel, 

člen MV 

 

Lukáš Bartoš DPP 45 hodin Hodnotitel  

Vít Klouček DPP 65 hodin Hodnotitel  

Lenka 

Čtvrtečková 

DPP 63 hodin Hodnotitelka  

Jan Rozínek DPP 49 hodin Hodnotitel  

Jaroslav Bašek DPP 63 hodin Hodnotitel, 

člen MV 

 

Eva Smažíková DPP 73 hodin Hodnotitelka, 

členka MV 

 

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 

ISÚ):  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 

V tomto období proběhlo několik jednání k projektu spolupráce ABC pro místní výrobce. 

Koordinační MAS byla vyzvána k podpisu Dohody, probíhá definitivní ujasnění 

jednotlivých aktivit projektu a sladění termínů. Došlo k posunu časového harmonogramu 

projektu, neboť zahraniční partneři prozatím ještě řeší finální podobu projektu se svými 

kontrolními orgány. Do konce roku bude zasedat certifikační komise k udělování značky 

,,ORLICKÉ HORY – originální produkt“. 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Kontroly projektů před podáním Žádostí o proplacení, posuzování Hlášení o změnách, 

větší důraz na monitoring projektů vč. udržitelnosti. Realizace 3. ročníku MHF F.L. Věka, 

zahájení realizace projektu spolupráce ABC pro místní výrobce, postup prací při tvorbě 

ISRÚ, příprava na certifikaci MAS a nové programovací období. 

 

 

Datum: 24.9. 2013        Podpis: 


