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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

 

Zpráva za období: 05-08/2012 

Název MAS: International Education and Consultation Centre, o.p.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Robert Kubala, ředitel a manažer MAS 

kontakt: e-mail: kubala@iecc.cz tel.:774 405 666 

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: 

 

- 10.11.5.2012 – Příjem projektů V. výzvy MAS Moravskobudějovicko 

- 31. 5. 2012 - Zasedání Výběrové komise MAS 

- 13.6.2012 – veřejná obhajoba projektů  

-                    Výběrová komise MAS 

-                    Programový výbor MAS 

- 27.6.2012 – registrace projektů na RO SZIF Brno 

-  

- - vypracování a odevzdání Žádosti o platbu za období II./2012 

- Květen – srpen – účast na schůzích mikroregionu Hrotovicko (25.5.2012) 

Ekologického mikroregionu Rokytná (3.5.2012), zastupitelstva města 

Jaroměřice nad Rokytnou (27.6.2012). Schůzky se starosty obcí obou 

mikroregionů (červenec 2012) a zastupiteli obcí. Vše zaměřeno na 

rozšiřování MAS 

-  

 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 

   Zasedání KS NS MAS Kraje Vysočina, Výměna zkušeností / Dobrá praxe 14.5. – 

15.5. (Jemnice, Telč) – výměna zkušeností a zasedání KS MAS, kde jsme se 

rozhodli pro vznik KS MAS pod vlastní právní subjektivitou.  
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Kvalitní ISRU, předpoklad úspěchu MAS – Praha 15.8.2012 – vzhledem k nutnosti 

být připraven, se snažíme absolvovat všechna možná školení, která nám vylepší 

znalosti a kvalifikaci pro tvorbu ISRÚ. 

 

Management a udržitelnost NNO – TVRZ Třebíč (květen – srpen 2012) – 

Strategické řízení NNO 30.8.2012 – zde jsme si i vyzkoušeli lektorování a řízení 

NNO 

 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 

- 20.6.2012 – Co je to MAS – seminář pro zastupitele města 

Jaroměřice nad Rokytnou 

 

- KLIMATOUR 2012 – spolupořadatel na mikroregionu - MAS 

Moravskobudějovicko (červen 2012) 

 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 

- 15.5. 2012  Komise MDŽ – souhlas s rozšiřováním MAS, projednání a diskuze 

nad všemi projekty výzev MAS zda řeší problematiku Mládež, Ženy, Děti. 

 

další (účast na výstavách apod.) 

příprava na výstavu Země Živitelka 2012 

 

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

a. problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 

b. problémy při realizaci IV.1.1 

c. problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

d. další 

 

Během sledovaného období jsme neměli ve výše uvedených bodech žádné 

problémy. 

 

2. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Předcházíme jim individuálními konzultacemi se žadateli, kteří podepsali dohodu se 

SZIF – zejména ve fázi přípravy výběrového řízení a dále monitorujeme průběh 

realizace jednotlivých projektů. 
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3. 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.): 

červenec 2012 – rozšíření územní působnosti MAS na 47 obcí a další jednání s dvěma 

obcemi. 

Srpen 2012 – rozšíření územní působnosti MAS na 49 obcí (hlášení změny bude 

podáno v měsíci září 2012).  

Rozšíření členské základny MAS, plus probíhají další jednání se zájemci o vstup 

z nových území. 

 

4.  

Obrázek 1: Veřejná obhajoba projektů V. Výzvy MAS 
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5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 21/17 přijatých/odevzdaných na RO SZIF BRNO 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: – se všemi žadateli pracujeme 

tak, že všechny hlášení ke změně konzultují a předkládají k nám a až následně se zasílají 

na RO SZIF – tedy i ty, které MAS nemusí posuzovat. 

- Hlášení změny projektu (obec Domamil) 

- Hlášení změny termínu (Zdeněk Kružík, Orel MB, Vladimíra Zikmundová) 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3 (Orel MB, Zdeněk Kružík, Vladimíra 

Zikmundová) 

Příprava na podání dvou žádosti o proplacení 

 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace – 15 (v souvislosti s vyhlášenou výzvou) – na místě realizace 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) – během celé etapy průběžně 

provádíme kontroly projektů a to jak na místě realizace, či konzultacemi telefonicky nebo 

v kanceláři MAS. Žadatelé s námi konzultují i v rámci přípravy výběrových řízení, 

pomáháme s vyhledáváním CPV kódů, poskytujeme vzorové formuláře – krycí list 

nabídky, apod. 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0/3 – nebyla kontrola SZIF přímo v sídle MAS/  kontrola 

žadatelů ze strany SZIF. (Orel, Zikmundová, Kružík) 

Další: 

 

Věnovali jsme se i přípravě potencionálních žadatelů a záměrů pro 6. Výzvu MAS 

Moravskobudějovicko, která bude vyhlášena, pravděpodobně, na přelomu roků 

2012/2013. Během sledovaného období jsme neměli v uvedených bodech problémy. 

Příklad dalších konzultovaných záměrů v širším kontextu (nejen SPL MAS – např.PRV) : 

Potencionální žadatelé: SDH Bohušice, SDH Cidlina, Obec Cidlina, ZD Hrotovice, Zdeněk 

Kružík, Marie Dospělová – Častohostice (přístřešek pro ovce), Růžíčka – Tesařství 

Krnčice, Růžička – Moštárna Krčniče, Vodáci MB, Město Moravské Budějovice, Leoš Tesář 

– Truhlář Krnčice …………… 

 

Účast na členské schůzi Mikroregionu Hrotovicko a Ekologického Mikroregionu Rokytná, 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Robert Kubala Pracovní smlouva 0,9 Manager MAS  

Barbora Pracovní smlouva 0,9 Administrativní  
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Kotrbová pracovník 

     

     

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

ISÚ):  

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

 

Bezúplatná konzultace pro firmy z územní působností MAS (ale i mimo územní působnost 

MAS – např. z Brno, Znojmo) pro jejich záměry v rámci „velkého“ PRV, ROP, případně 

žádosti předkládané na MMR. 

 

Příprava pro Výstavu Země Živitelka 2012. Návštěvy výrobců, konzultace s obcemi … 

 

Příprava na DEN s MAS 28.9.2012. 
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8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

DEN s MAS !!! 28.9.2012 

Změna názvu MAS. 

Účast na Výstavě – Císařské posvícení 2012 (Moravské Budějovice). 

Konzultace s potencionálními žadateli do MAS. (kontinuální) 

Příprava VI. Výzvy MAS. 

Zasedání výběrové komise MAS 

Zasedání programového výboru MAS. 

Zasedání pléna MAS. 

Konzultace a zpracování žádostí pro žadatele v rámci 17. Kola PRV. 

Zpracování žádosti o dotaci z Kraje Vysočina. 

 

 

 

Datum: 26.9.2012        Podpis: 


