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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

 

Zpráva za období: 05-08/2014 

Název MAS: MAS Rokytná, 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: 

 

 

 

- vypracování a odevzdání Žádosti o platbu za období I./2014 

(odevzdáno na SZIF - květen 2014) 

 

- Odevzdání auditu MAS dle pravidel SZIF (na SZIF odevzdáno v květnu 

2014) zveřejněno na webu MAS - 

http://www.iecc.cz/download/2/365/AUDIT_OPS_13.pdf 

 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

Školení společné metodiky a tvorby SCLLD – Hlinsko 2014 

Účast managera MAS jako člena (zástupce za KS MAS Vysočina) Stálé 

regionální konference Kraje Vysočina – zahajovací setkání červen 2014 Jihlava 

Setkání KS MAS Vysočiny – Kletečná červenec 2014 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

Pomoc při přípravě akce Farmářské slavnosti – na ranchi Appaloosa v Lažínkách 

(pořadatel – MZe) + prezentace MAS 

Příprava – Chovatelský den 2014 v Třebíči (září 2014) 

 

mailto:kubala@iecc.cz
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Obrázek 1: Farmářské slavnosti 2014 – Ranch Appaloosa – pořadatel MZe 

 

Příprava informačního sborníku MAS za období 2009 - 2013. 

Příprava nového webu MAS – www.masrokytna.cz – předpokládané spuštění 

říjen 2014. 

 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

- Průběžně se potkávali všichni členové MAS, předávali si informace a zejména se 

zajímali o nové programové období, které se kvapem blíži. Dále se členové 

MAS, ale i starostové a občané zajímali o výsledky 7. výzvy MAS z roku 2013 a 

výsledky 8. výzvu MAS února 2014, a dále o  přípravou strategie na nové 

programové období. 

  

http://www.masrokytna.cz/
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2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 

 

- problémy při realizaci IV.1.1  

 

- problémy při realizaci IV.1.2. – pravděpodobně dojde k odstoupení jednoho 

žadatele -  

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

- další 

 

 

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. 

 
Obrázek 2: Jaroměřice nad Rokytnou - starosta města p. Soukup otevírá křižovatku u autobusového nádraží - Fiche 2. 
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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.): 

Příprava na Plénum MAS – změna v orgánech MAS (výběrová komise, programový 

výbor). Bude nový orgán – monitorovací a kontrolní orgán MAS. (říjen 2014) 

 
 

4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 6 (3 registrovány na SZIF, z toho 1 vyřazena)  

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 (Jaroměřice nad Rokytnou, Hrotovice, Petr 

Benáček) 

- Hlášení změny termínu podání ŽoP 5x (Jakubov u MB, Jaroměřice 

nad Rokytnou, Hrotovice, Dvořák, Machovcová) 

 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2x (Jaroměřice nad Rokytnou, 

Hrotovice). 

Příprava na podání žádosti o proplacení v III. období 2014, a případné změny 

projektů. Žádosti o proplacení – EFTIMA, spol. s.r.o., Moravské Budějovice, Obec Jakubov 

u MB,  

 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace – 15 - přípravy ŽoP, realizovaných projektů – 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: 0/2/0 2 kontrola žadatelů ze strany SZIF, 5x přítomno 

na místě realizace - Město Jaroměřice nad Rokytnou, Město Hrotovice,. 

Další: kontroly projektů – Eftima, Kynologický klub, Benáček Petr, Obec Jakubov, Obec 

Lukov,  

 

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

Výstavba nové funkční budovy pro pacienty – Dům sv. Antonína Moravské Budějovice 

 



MAS Rokytná, o.p.s. 

Srázná 444, Moravské Budějovice 

 

Monitorovací zpráva činnosti MAS – 05-08/2014 

       5 

 

Obrázek 3: Znám křišťálovou studánku … - děti z ZŠ Lukov – jsou u studánky v Lukově. 

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  

     

     

     

 

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. 

 

Projekt spolupráce – zapojené MAS (MAS Rokytná a nepodpořená MAS Zubří země). 

Výběrové řízení na dodavatele stavby – komplet vyhlášení a výběr dodavatele včetně 

podpisu smlouvy s vítěznou firmou. Zahájení prací na studánkách. Konzultování projektu 

s obcemi. Zveřejnění článku o studánkách v Deníku 
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http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/sedmnact-studanek-se-docka-opravy-pomahaji-

take-zaci-zakladnich-skol-20140826.html 

Děti ze základních škol navštěvovaly studánky a prováděly měření před stavebními 

pracemi – ve spolupráci se zástupci MAS. 

 

Účast zástupců MAS a pracovní skupiny MAS Rokytná – nová strategie na období 2014 – 

2020 – vložení pracovní strategie do portálu „pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“ - 

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/MAS-Rokytna,-o-p-s 

 

 

Konzultace s žadateli z územní působnosti MAS do programu Fond Vysočiny.  

 

 

Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Účast na zasedáních mikroregionů, zastupitelstev obcí. Setkání se starosty obcí – jednání 

o podpoře v letech 2014-2020 a novém programovém období, příprava pléna MAS, 

administrace projektů (včetně podpisů projektů z 8. Výzvy MAS červen 2014). Účast na 

školeních a seminářích. Příprava nového webu MAS. Příprava brožurky MAS. Nový 

občasník. Dokončení Výroční zprávy MAS za rok 2013. 

Konzultace s potencionálními žadateli do MAS (kontinuální). 

Realizace projektu spolupráce 

Datum: 26.9.2014        Podpis: 
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