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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

 

Zpráva za období: 09-12/2011 

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: 

 

- 1. - 2. září – příjem projektů IV. Výzvy 

- září 2011 - vypracování a odevzdání Žádosti o platbu za období II./2011 

- září – prosinec 2011 – průběžná konzultace s potencionálními žadateli k V. výzvě 

- září 2011 – obhajoba činnosti MAS v Praze za období červenec 2010 – červen 

2011 

- září 2011 – administrativní kontrola přijatých projektů IV. Výzvy 

- září 2011 – příjem opravených žádostí IV. Výzvy od žadatelů 

- říjen 2011 – příprava na první veřejnou obhajobu projektů 

- 21.říjen 2011 – 1. Veřejná obhajoba projektů – IV. Výzvy MAS 

- říjen 2011 – 2x zasedání Výběrové komise MAS, 2x zasedání Programového 

výboru MAS 

- listopad 2011 – odevzdání projektů IV. Výzvy MAS na RO SZIF v Brně 

- prosinec 2011 – konzultace (s žadateli a pracovníky RO SZIF) oprav projektů IV. 

Výzvy a odevzdání opravených na RO SZIF v Brně 

- září – prosinec – střednědobé hodnocení činnosti MAS , aktualizace SPL, 

aktualizace fichí (hlášení bude zasláno na SZIF až v únoru 2012) 

 

 

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

semináře apod.) a jejich přínos 
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- 14.září  Setkání partnerů pro venkov Jihlava 

- 21.říjen Domácí výrobky – komise (Jihlava) 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 

21.říjen 2011 – 1. Veřejná obhajoba projektu – IV. Výzvy MAS 

 

 

15.10.2011 Císařské posvícení 2011 v Moravských Budějovicích. 

http://www.besedamb.cz/images/posviceni%202011.jpg 

říjen  2011 – vydání kalendáře NNO Moravskobudějovicka 2012 – hrazeno 

z dotace Kraje Vysočina 

prosinec 2011 – návštěva ředitele MAS a administrativní pracovnice MAS u 

starostů jednotlivých obcí v územní působnosti MAS 

 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

- říjen 2011 – 2x zasedání Výběrové komise MAS, 2x zasedání Programového 

výboru MAS 

 

Ze společného jednání Výběrové komise a Programového výboru MAS 

vyplynuly následující závěry, které byly zapracovány do SPL a jednotlivých fichí  

A. Na základě výsledků z již realizovaných výzev provést pro 5. a následující výzvu 

MAS změnu v preferenčních kritériích a to jejich rozšíření o kritérium počet již 

podpořených žádostí, což umožní rovnoměrnější rozdělní finančních prostředků po 

celém území MAS, neboť bodově budou zvýhodněny projekty  žadatelů, kteří ještě 

podporu neobdrželi.  

B. Stanovit maximální výši podpory na 400 tis. Kč/projet.  

C. Upravit kritérium pro posuzování při shodném počtu bodů –  zde se změní z času 

doručení na nižší požadovanou dotaci. 

D. Více se zaměřit na práci s podnikatelskou sférou a zaměřit se na udržení a 

rozšíření zaměstnanosti 

E. Zapracovat do SPL  MI – Výstupy v oblasti propagace MAS – 1 akce/materiál/rok 

F. Zapracovat do SPL rozhodnutí o vyřazení fiche č. 5   

G. Nadále pokračovat v aktivní propagaci činnosti MAS a rozvíjet spolupráci mezi 

veřejným, neziskovým a podnikatelským sektorem 
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H. Pokračovat a rozvíjet propagaci MAS na sociálních sítích (facebook) 

I. Posílit fichi 1 částečným přesunem z fiche 2 

J. Přizpůsobit MI u fiche 3 a 4 přidělené alokaci, tj. cca o polovinu 

 

další (účast na výstavách apod.) 

společná výstava MAS a mikroregionu Moravskobudějovicko –  v „Konírnách“ při 

příležitosti Císařského posvícení v říjnu 2011 

 

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. 

 

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.): 

Po celý rok 2011 probíhal sběr připomínek a dotazníkové šetření  (od žadatelů, obcí, 

podnikatelů, obyvatel … ) k fichím, tyto byly v závěru roku 2011 projednány 

v orgánech MAS  a na začátku roku 2012 budou zapracovány do jednotlivých fichí a 

následně zaslány na SZIF ke schválení (předpoklad únor 2012). 
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4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 15/12 

Přijato 15 žádosti o dotaci. Po posouzení administrativní kontrolou, výběrovou komisí 

MAS a po veřejném projednání, proběhlo hodnocení a bylo vybráno 12 žádostí pro přijetí. 

Žádosti byly schváleny výběrovou komisí a programovým výborem a následně odevzdány 

na RO SZIF v Brně. 

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. 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:  

3 – obec Zvěrkovice, 2x Město Moravské Budějovice -  plus jejich konzultace v průběhu 

přípravy (Žádost o proplacení včetně povinných příloh představuje min. 1 pracovní 

schůzku v místě realizace projektu a min. 1 konzultaci v kanceláři MAS, u projektů, kde 

se prováděly stavební práce, konzultovali pracovníci MAS i s realizátorem projektu – 

stavební firmou). 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace – 30 (v souvislosti s vyhlášenou výzvou) – jak v kanceláři, tak 

v místě realizace projektů 

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: 6 – všechny kontroly po podání ŽOP – Orel MB, 2x 

město Moravské Budějovice, p. Roupec, obec Zvěrkovice a obec Lesonice. Všechny 

kontroly bez zásadních připomínek. S kontrolou souvisí i příprava žadatele na kontrolu, 

zkontrolování zda má žadatel připravené dokumenty pro kontrolu, povinnou publicitu 

apod. 

Další: 

 

Věnovali jsme se i přípravě potencionálních žadatelů a záměrů pro 5. Výzvu MAS 

Moravskobudějovicko, která bude Během sledovaného období jsme neměli v uvedených 

bodech problémy. 

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

Potencionální žadatelé: Obce Lukov, Litohoř, Lesonice, Dědice, Jakubov, Moravské 

Budějovice 

 

 S předsedou mikroregionu (Jan Kocáb – místostarosta Moravských Budějovic) a novými 

představiteli obcí jsme jednali v kanceláři MAS, konzultovali jsme potřeby obyvatel obcí a 

možnosti jejich uspokojování postupným naplňováním SPL. Nové aspekty budou 

zapracovány do aktualizace SPL.  
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5. 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 

Kotrbová 

Pracovní smlouva 0,9 Administrativní 

pracovník 

 

     

     

6. 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. 

 

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Příjem a administrace projektů V. Výzvy MAS. (březen-duben 2012) 

Konzultace s potencionálními žadateli do MAS. (kontinuální) 

Zasedání výběrové komise MAS (2x) 

Zasedání programového výboru MAS. 

Zasedání pléna MAS. 

Příprava veřejné obhajoby projektů – V. výzvy MAS. 

Příprava občasníku – Křížem Krážem Moravskobudějovickem 1/2012 

Příprava projektů „Spolupráce“ IV. 2.1. – na rok 2012 

Konzultace a zpracování žádostí pro žadatele v rámci 15. Kola PRV. 

Zpracování žádosti o dotaci z Kraje Vysočina. 

Schůzka s zástupci NNO – příprava kalendáře rok 2013. 
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Obrázek 1: Prezentace MAS na Císařském posvícení 

 

Obrázek 2: 25.října Fyzická kontrola projektu: Bezpečné oplocení kulturního domu ve Zvěrkovicích 



International Education and Consultation Centre, o.p.s. 

Srázná 444, Moravské Budějovice 

 

Monitorovací zpráva činnosti MAS – 09-12/2011 

 

 

Obrázek 3: 1. veřejná obhajoba projektů MAS - IV.Výzva - členové výběrové komise a programového výboru seděli 

pospolu s žadateli o dotaci. 
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Obrázek 4:: Fyzická kontrola projektu - Rekonstrukce promítacího zařízení areálu letního kina 

 

 

 

Datum: 23.1.2012        Podpis: 


