
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: září – prosinec 2014 

Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova 

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

kontakt:tel.: 602 114 007, e-mail: info@lubosrehak.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 

Během období probíhala kontrola projektů před podáním Žádostí o proplacení, 

byly posuzovány Hlášení o změnách.  

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

semináře apod.) a jejich přínos 

Zástupci MAS se zúčastnili školení k přípravě SCLLD ve Dvoře Králové nad 

Labem a konference k evropským fondům v Hradci Králové. 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

Probíhal Mezinárodní hudební festival F.L. Věka. 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

Zasedání pracovních skupin neproběhlo. 

- další (účast na výstavách apod.) 

MAS se zúčastnila Valné hromady krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje.  

 

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. 

- problémy při realizaci IV.1.1 

Žádné vážnější nedostatky nebyly známy. 

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

Výzva nebyla vyhlášena, nebylo podáno žádné odvolání. 

- další 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Žádné vážnější problémy nebyly identifikovány. 
 

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, došlo pouze 

ke změnám v Seznamu členů a zaměstnanců MAS na základě proběhlé Valné hromady. 

 

 

 

 

 



5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:12 (obec Kounov, SDH Domašín, 

Myslivecké sdružení Domašín, LABRIS, Beseda Val, p. Smola, město Dobruška, 2x Horská 

chata, SDH Kounov, p. Valtera, TJ Sokol Nový Hrádek) 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:14 (p. Valtera, SDH Domašín, 

Myslivecké sdružení Domašín, LABRIS, Beseda Val, p. Smola, SDH Kounov, p. Holeček, 

město Dobruška, p. Ledínský, obec Pohoří, obec Podbřezí, město NMnM, TJ Sokol Nový 

Hrádek) 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:15 

na místě realizace: 6 (p. Smola, SDH Kounov, obec Pohoří, obec Podbřezí, město 

NMnM, TJ Sokol Nový Hrádek) 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 9 

Počet účastí na kontrolách SZIF:3 (p. Netík + kontroly ex-post: obec Chlístov, SDH 

Mělčany)  

Další: 



 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní 

smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Tomáš Vidlák Pracovní smlouva 1,0/704 h. manažer SPL  

Luboš Řehák Pracovní smlouva 417,6 h. manažer SPL  

Renata 

Holečková 

Pracovní smlouva 0,8/563,2 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 

V tomto období byl ukončen projekt mezinárodní spolupráce ABC pro místní výrobce, v 

rámci kterého byla podána Žádost o proplacení. Probíhal projekt regionálního značení 

domácích výrobků značkou ,,ORLICKÉ HORY – originální produkt“ a pokračovaly práce na 

připravované strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Od září do prosince proběhl 

další ročník Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka.  

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

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

postup prací při tvorbě SCLLD, příprava na certifikaci MAS a nové programovací období. 

 

 

Datum: 27.1. 2015        Podpis: 

 


