
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: leden – duben 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 

Ve sledovaném období MAS dne 28.3. 2013 vyhlásila výzvu č. 10/2013 k předkládání 

žádostí o dotaci. Vyhlášeno bylo celkem 5 fichí (F1 Konkurenceschopnost, F2 Firmy a 

produkty, F4 Infrastruktura, F5 Občanská vybavenost a F8 Vzdělávání). Po vyhlášení 

výzvy MAS uspořádala za poměrně velkého zájmu žadatelů 2.4. 2013 informační 

seminář pro žadatele k výzvě č. 10/2013. Během vyhlášení výzvy MAS poskytla 

nespočítaně konzultací a celý proces byl ukončen ve dnech 22.-24. dubna 2013, kdy 

probíhal sběr žádostí o dotaci v kanceláři MAS. V tomto termínu bylo předloženo celkem 

52 žádostí o dotaci (12 žádostí do F1, 5 žádostí do F2, 7 žádostí do F4 a 28 žádostí do 

F5), na kterých následně byla provedena administrativní kontrola. 

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

semináře apod.) a jejich přínos 
 

Jak bylo uvedeno výše, MAS dne 2.4. 2013 uspořádala seminář pro žadatele 

k vyhlášené výzvě č. 10/2013, na kterém přítomným představila podmínky jednotlivých 

fichí a seznámila s formulářem žádosti o dotaci. Kromě toho se zástupci MAS zúčastnili 

kurzu Manažer rozvoje venkova, který má několik částí a pořádá ho TIMA Liberec. Ve 

dnech 20.-21.2. 2013 proběhla první část kurzu v Kostelecké Lhotě, druhá část kurzu se 

konala 20.-21.3. 2013 v Bílých Poličanech. 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

Žádné zvláštní propagační akce neproběhly, byl vydán Venkovský občasník, který byl 

roznesen a rozeslán do rodin v regionu ještě před příjmem žádostí ve vyhlášené výzvě. 

Probíhala příprava divadelního POHODA festivalu a 3. ročníku MHF F.L. Věka.  

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

Pracovní skupiny nezasedaly, proběhla Valná hromada MAS ve čtvrtek 28.3. 2013 

v Pohoří. Dne 19.2. 2013 zasedal Programový výbor společně s Výběrovou komisí (na 

programu odvolání SDH Chábory, ukončení projektu DOBERSKO a.s. atd.), dne 6.3. 

2013 zasedala Monitorovací komise (tématem byla kontrola projektů).  

- další (účast na výstavách apod.) 

Ve sledovaném období se předseda MAS p. Řehák dne 14.3. 2013 zúčastnil Valné 

hromady NS MAS ČR ve Žluticích. V pátek 26.4. 2013 se v Senátu ČR konala výstava ke 

značení regionálních výrobků, které se naše MAS rovněž zúčastnila. 

 

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 



U projektu žadatele DOBERSKO a.s. bylo v rámci fyzické kontroly z RO SZIF zjištěno, že 

žadatel nesplňuje kvůli propojení se společností KERSON definici mikropodniku a 

nebude mu tak vyplacena dotace. Proběhla debata k této problematice, žadatel dodal 

nějaké dokumenty na region, který po bližším přezkoumání rozhodl o ukončení 

administrace projektu. Žadatel své pochybení uznal, ovšem podivoval se nad tím, jak je 

možné, že se na tuto chybu nepřišlo již při administrativní kontrole, v rámci které se 

kontroluje, zda žadatel splňuje definici příjemce dotace a přišlo se na ni až při kontrole 

před proplacením. Bylo to vysvětleno tím, že v době příjmu žádostí SZIF ještě nevlastnil 

software, který umožní hledat propojenost žadatele s jinými subjekty a vše prý je na 

žadateli, který předkládá čestné prohlášení o zařazení podniku. Žadatel je smířen s tím, 

že dotaci již nezíská, ovšem v součinnosti s MASkou by byl rád, aby o finanční 

prostředky místní akční skupina nepřišla a aby je mohla rozdělit v poslední výzvě, neboť 

pochybení vzniklo na všech 3 stranách a toto navrhované řešení by mohlo být přijatelné 

pro všechny zúčastněné strany (žadatel, MAS, SZIF). V současné době probíhají jednání 

ohledně řešení celé problematiky.   

- problémy při realizaci IV.1.1 

Na základě platnosti nových Pravidel od 1.1. 2013 bylo ze strany CP SZIF doporučeno, 

aby výběr projektů prováděli pouze interní hodnotitelé a nikoliv současně interní a 

externí hodnotitelé, jako tomu bylo doposud. Takto doposud fungující a ověřenou praxi 

tak naše MAS společně s partnerskou MAS ORLICKO musela změnit a v poslední výzvě 

udělat změnu v systému hodnocení projektů. Na základě toho byla provedena i změna 

v SPL týkající se administrativních postupů, která byla společně se změnou členské 

základny podána prostřednictvím Hlášení o změnách dne 3.4. 2013. Jelikož došlo 

k drobným nesrovnalostem ohledně členské základny, kdy CP SZIF nebylo jasné, která 

osoba zastupuje jaký sektor, Hlášení doposud nebylo schváleno.   

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

Dne 8.2. 2013 MAS obdržela odvolání SDH Chábory proti výběru projektů ve výzvě č. 

9/2012, následně 18.2. 2013 zasedal Programový výbor s Výběrovou komisí, který se 

rozhodl odvolání nevyhovět, neboť žadatel nevyužil pro odvolání lhůtu stanovenou 

v Pravidlech. Dne 14.3. 2013 byl manažer MAS kontaktován p. Novopackým z CP SZIF 

a na základě jeho žádosti na centrálu zaslal elektronicky všechny žádosti z fiche č. 5 vč. 

hodnotících tabulek jednotlivých hodnotitelů. Dne 17.4. 2013 požádal p. Novopacký 

elektronicky o vyjádření MAS k odvolání SDH Chábory, které projednal Programový 

výbor a odeslal elektronicky na CP SZIF dne 23.4. 2013, čímž MAS celou záležitost 

považuje za uzavřenou.  

- další 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

MAS před hodnocením projektů ve výzvě č. 10/2013 uspořádala seminář pro 

hodnotitele, aby se předešlo možným nesrovnalostem při hodnocení projektů a tím i 

případným dalším odvoláním. Co se týká projektu DOBERSKA a.s., tak poučení je 

takové, že MAS požádá SZIF o posouzení, zda žadatel, který předložil projekt, nemá 

náhodou propojené vazby s jinými subjekty. V rámci nesrovnalostí v členské základně 

je praxe MAS taková, že členy jsou fyzické osoby, které na základě určitých dokumentů 

zastupují různé subjekty – to je proto, že dříve nebylo možné, aby obce byly členy 

občanského sdružení. V souvislosti s možnou změnou právní formy a s přípravou na 

certifikaci a standardizaci MASek bude po dohodě s CP SZIF provedeno nejoptimálnější 

řešení.  

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): 

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): 

Ve sledovaném období bylo podáno Hlášení o změně č. 22, které se týkalo změn 

administrativních postupů uvedených v SPL (bylo nutné změnit systém hodnocení 

projektů – dříve byl každý projekt hodnocen interním a externím hodnotitelem, nyní musí 

projekty hodnotit pouze interní hodnotitelé). Na Valné hromadě MAS dne 28.3. 2013 

došlo ke změně ve Výběrové komisi, neboť pí. Brandejsová ze zdravotních důvodů 

odstoupila z funkce a nahradila ji Ing. Lenka Čtvrtečková. 

ve Fichích:  

Změny ve Ficích nebyly provedeny. 



5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 52 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5 (NMnM, Opočno 2x, Pavlíček, 

Bartoš)  

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:9 (Vlek Číhalka, Opočno, Holeček, PZD, 

Derner, Pavlíček, LZ Služby, Bartoš, Kratochvíl) 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:12 

na místě realizace 6 (Bartoš, Opočno, Kratochvíl, PZD, Pavlíček, LZ Služby) 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 6 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 

Další: 



 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní 

smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Luboš Řehák Pracovní smlouva 0,5/344 h. manažer SPL  

Tomáš Vidlák Pracovní smlouva Plný/680 h. manažer SPL  

Renata 

Holečková 

Pracovní smlouva 0,5/328 h. účetní a 

administrativní 

pracovnice 

 

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

ISÚ):  

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

Ve sledovaném období byl schválen k podpoře projekt mezinárodní spolupráce s názvem 

ABC pro místní výrobce, do kterého je zapojeno celkem 9 partnerských místních akčních 

skupin (5 z Lotyšska, 2 z Litvy a 2 z ČR). Nyní probíhají poslední přípravy k realizaci 

projektu, která by měla začít ve druhé polovině letošního roku. Kromě toho MAS 

připravuje tradiční kulturní akce a začala připravovat integrovanou strategii rozvoje 

území. Kromě toho probíhá sběr žádostí o certifikaci regionálních výrobků značkou 

,,ORLICKÉ HORY – originální produkt“, přičemž komise bude zasedat koncem května 

2013.   

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Úspěšná administrace výzvy č. 10/2013 – hodnocení a výběr projektů, registrace na RO 

SZIF v HK, oprava nedostatků zjištěných v rámci administrativní kontroly SZIF. Zahájení 

realizace projektu spolupráce ABC pro místní výrobce, úspěšné zvládnutí 6. ročníku 

divadelního POHODA festivalu a příprava 3. ročníku MHF F.L. Věka. Postup prací na 

tvorbě integrované strategie rozvoje území, příprava na certifikaci MAS a možnou změnu 

právní formy. 

 

 

Datum:15.5. 2013         Podpis: 


