
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 
 

Zpráva za období:   Od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2011 

 

Název MAS:   Havlíčkův kraj o.p.s. 

 

Registrační číslo MAS:  07/002/41100/561/000097 

  

Zpracovatel zprávy:  Jaroslava Hájková, ředitelka o.p.s.  

 

Kontakt:    561 116 138, 774 420 913; e-mail: hajkova@havlickuvkraj.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 správní radou = programovým výborem apod.), registrace projektů na RO 

SZIF 

Vyhlášení Výzvy č. 7 se uskutečnilo 4. 1. 2011. Příjem žádostí probíhal od 9. 2. 

2011 do 10. 2. 2011 od 8 do 16 hodin. Výzva byla vyhlášena celkem na šest fichí. 

Žadatelé podali celkem 7 žádostí. Po administrativní kontrole byly projekty 

předány členům výběrové komise, kteří nezávisle na sobě jednotlivé projekty 

obodovali. Veřejná obhajoba se konala 15. 2. 2011 zároveň s jednáním výběrové 

komise. Při jednání došlo ke shodě a všechny projekty byly doporučeny ke 

schválení správní radě (= programovému výboru). Správní rada dne 21. 2. 2011 

na svém jednání schválila všechny podané žádosti o dotaci bez výhrad.             

Dne 24. 2. 2011 proběhla registrace projektů na RO SZIF Brno.       

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

semináře apod.) a jejich přínos 

Dne 4. 2. 2011 se konalo v Brně školení SZIF a Mze pro MAS. Tohoto školení se 

zúčastnila paní Hájková a paní účetní N. Lédlová. Školení bylo přínosné                

a věcné. Jednalo se o seznámení se změnami v Pravidlech, opatření IV. 1.1.         

a IV. 1.2. 

 informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

V období od 1. 1. do 30. 4. 2011 jsme nepořádali žádnou informační akci. 

Připravujeme vydání informačních materiálů MAS o realizovaných projektech. 

 zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

Dozorčí rada se sešla 20. 12. 2010. Zabývala se hospodařením společnosti                      

a přípravou na valnou hromadu.  

Monitorovací výbor uskutečnil své jednání 7. 4. 2011. Členové se zabývali 

monitoringem projektů. Každý člen provedl provedl kontrolu určených 

projektů z opatření IV. 1.2. a se žadateli vyplnil monitorovací zprávu, která je 

založena v kanceláři MAS.   

 další (účast na výstavách apod.) 

V Krucemburku uspořádal sbor České církve evangelické v dubnu Jarní 

koncert ve spolupráci s MAS. 

 

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

 problémy při administraci či kontrolách projektů IV. 1.2 

Občas se vyskytnou nejasnosti při psaní projektů. Je to způsobeno tím, že žadatel 

nemá dobře pročtená Pravidla a stává se, že chce nezpůsobilé výdaje uplatnit jako 
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způsobilé, někdy je problémem zařazení do kódu. Většinou je vše vyřešeno na MAS 

ještě před podáním žádostí. V samotných Žádostech se vyskytují chyby                        

z nepozornosti (přehlédnutí), v Osnovách projektů se jedná o špatné formulace, či 

chybné popsání daného projektu. Při administrativní kontrole nám vycházejí 

maximálně vstříc pracovníci RO SZIF Brno, po doporučení jsou drobné nedostatky 

odstraněny.  
 problémy při realizaci IV. 1. 1 

Problémy při realizaci IV. 1.1. nemáme. 

 problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

Problémy při vyhlašování výzev a odvolání žadatelů nemáme. 

 další 

 

3. Opatření na vyřešení problémů, případně předcházení: 

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.):  

Za období od 1. 1. do 30. 4. 2011 nedošlo ke změnám v členské základně a ve výběrové 

komisi. Došlo k volbě dvou nových členů správní rady (= programového výboru). 

Jeden člen byl dovolen (27. 12. 2010) za zemřelého člena, druhý člen byl dovolen (23. 3. 

2011) za člena, který podal rezignaci na členství z důvodu změny zaměstnání (časté 

služební cesty do zahraničí).  

Valná hromada se konala 23. 3. 2011 v Krucemburku. V ten samý den byla zároveň         

v Krucemburku uskutečněna schůzka zakladatelů. 

Ve Fichích:  

Změny provedeny nebyly. 

 

5. Souhrn za projekty IV. 1.2.: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:  

Ve Výzvě č. 7 (12. kolo) bylo přijato sedm Žádostí o dotaci. Všech sedm žádostí bylo       

ze strany MAS podpořeno a předáno k zaregistrování na RO SZIF Brno. 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  

Jedna (prodloužení termínu podání Žádosti o proplacení) 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:  

V období od 1. 1. do 30. 4. 2011 nebyla žádná Žádost o proplacení podávána, tudíž ani 

kontrolována. 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

 na místě realizace 

Bylo provedeno 9 návštěv na místě realizace projektů.  

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

V kanceláři bylo provedeno 14 konzultací, telefonicky bylo zodpovězeno okolo 90 

dotazů. E-mailem se žadatelé obraceli méně, poskytnuto zhruba 15 konzultací.  

Počet účastí na kontrolách SZIF: Jedna účast na kontrole opatření IV. 1.1. 

Další:  

V kanceláři, ať už telefonicky nebo e-mailem, jsem často dotazována různými firmami, 

které do působnosti MAS nespadají, na možnost získání dotací z jiných dotačních 

titulů. Minimálně 2x do týdne přijdou elektronickou poštou zdlouhavé dotazníky, 

různé průzkumy apod. 

 

 

 

 

 



 

6. Zaměstnanci (na IV. 1.1) 

 

Jméno, příjmení Pracovní 

smlouva/DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Jaroslava Hájková Pracovní smlouva 8,5 hodiny/1 den Činnosti související 

s realizací SPL 

 

Naděžda Lédlová DPP 150 hodin/ 1 rok Vedení účetnictví  

 

 

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

např.: účast na jiných programech, podnikatelská činnost MAS 

Ve sledovaném období MAS neměla žádnou účast na jiných programech. MAS nemá 

podnikatelskou činnost. 

  

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

V dalším období připravujeme vydání informačních materiálů MAS a informačních 

materiálů o realizovaných projektech. V pátek 20. 5. 2011 se uskuteční kolaudace 

přístavby sokolovny ve Vojnově Městci – projekt byl podpořen prostřednictvím MAS  

z PRV. V nejbližším období (25. 5.) je plánovaná schůzka správní rady 

(=programového výboru), monitorovacího výboru a pracovních skupin. Pracovní 

skupina ženy chce k letošnímu výročí Karla Havlíčka Borovského (podle něho se 

společnost nazývá Havlíčkův kraj) uspořádat společnou propagační akci v Havlíčkově 

Borové (termín: konec srpna – začátek září). Na červen je plánováno jednání dozorčí 

rady.  

 

 

 

 

Datum: 16. 5. 2011      Podpis:  Jaroslava Hájková 

 


