
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: III. etapa 2012; měsíce: září, říjen, listopad, prosinec 

Název MAS: Vyhlídky, o.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): 

Mgr. Galina Čermáková, manažerka SPL, místopředsedkyně sdružení 

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D., manažerka sdružení 

kontakt: 724068686; 606787716 

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 

  V této etapě proběhlo vyhlášení výzvy IX. Bylo realizováno též jedno kolo školení pro 
žadatele v rámci IX. Výzvy. Účast byla pestrá a hojná, padalo mnoho dotazů, včetně 
kritiky na neustále se měnící pravidla podmínek pro poskytování dotací a měnících se 
možností žadatelů. 
 
-do územní působnosti přistoupily další obce 
 

Dále v rámci realizace SPL probíhaly aktivity v rámci projektu Spolupráce „Z 
Kokořínska do Podralska.“ Proběhla další z akcí v rámci projektu a to vernisáž díla 
K.H.Máchy včetně komentáře k vztahu o území obou spolupracujících MAS. Akce se 
uskutečnila na MěÚ Mělník, kde byla představen projekt, nové trasy v obou územích, 
činnost místních akčních skupin a vzájemná spolupráce. Účasten byl i starosta města 
Mělníka. 

Proběhlo další komunitní plánování v rámci SPL,kdy byly od občanů získány 
podklady k dalšímu rozvoji regionu a následné aktualizaci a evaluaci SPL a 
Fichí.Především však se zaměřením mapování potřeb pro zpracování nového ISÚ pro 
další rozpočtové období. Do všech obcí v územní působnosti byly rozvezeny tzv. 
„krabičky přání“ s dotazníky. Dále bylo spuštěno dotazníkové šetření na webu sdružení a 
také vyšlo dvakrát po sobě v regionálním měsíčníku Mělnický zpravodaj. 

  
Byly finalizovány práce na dvou projektech spolupráce: Polabskými stezkami za 

vínem a poznáním a učíme se filmem. V jednom projektu zstáváme úlohu KMAS a 
v druhém jsme jednou z PMAS. Oba projekty byly pečlivě připravovány a dokončený 
k jejich registraci na CP SZIF v říjnu. 

 
Proběhla Konference Venkov 2012, kde se zástupkyně MAS aktivně účastnily při 

zpracování výstupů a závěrů konference. 
 
Proběhlo setkání KS NS MAS Středočeského kraje , kde se zástupkyně MAS 

aktivně účastní z titulu svých rolí místopředsedkyně KS a členky KK NS MAS. Obě role 
vyžadují úsilí a práci nad rámec běžných povinností v rámci plnění SPL. 
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- zástupkyně MAS se účastnila několika jednání KK NS MAS i výboru a dále všech 

jednání pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci.  
. 
Zástupkyně MAS se účastnila jednání akce OPEN DAYS v Bruselu, kde zastupovala 

jak naší domovskou MAS tak NS MAS. Byly prezentovány výsledky českých místních 
akčních skupin, typické české kroje i produkty. 

 
Zástupkyně MAS se účastnila konference LEADER bez hranic v Revízu, kde 

konzultovala činnost místní akční skupiny se zahraničními partnery. Setkání bylo velmi 
přínosné vzhledem k předávání zkušenosti z praxe v jednotlivých státech. 

 
MAS poskytla desítky konzultačních hodin 
Podílela se na projektu z OPŽP 
Podílí se na projektu z ROP SK 
Účasti na kontrolách projektů ze strany SZIF 
Účast na VH DSO 

- Certifikační komise (2x) 
- Účast na konferenci Motlitba za domov 

 

- každý měsíc probíhaly schůze výkonné rady, kde probíhalo průběžné plánování postupu 
ve vztahu k certifikaci sdružení a přípravě ISÚ se všemi potřebnými projednáními a 
usneseními. 
 
- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, 

konference, semináře apod.) a jejich přínos: 

- Dny kulturního dědictví Lobeč 
- Plody podzimu Kadlín 
- Certifikační komise (2x) 
- Vzdělávání pro veřejnou správu 
- Vzdělávání na VŘ 
- Vzdělávání o novém občanském zákoníku 
- Školení žadatelů pro novou výzvu 
 
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

- inzerce pořádaných akcí v  regionálním tisku, Týdeník Mělnicko, Mělnická radnice 
- KONFERENCE VENKOV  
- setkání se starosty-Cecemínsko,SOK, SOPL 
- Mělnické farmářské trhy  
- Propagace PS 
- Zpravodaj místní akční skupiny Vyhlídky, o.s. 
- Propagační a informační materiál o území MAS v rámci PS 
 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

- schůzka MAS 3x-plán činnosti, příprava výzvy,příprava akcí PS 
- PS Hodnocení –co do dalšího roku 
- KK NS MAS 4x-činnost NS-viz.zápis na webu NS  MAS 
- PS Regionální značka 2x-výběr nových producentů 
- PS organizace Motlitba za domov  
- PS spolupráce 3x-realizace PS 
- PS mezinárodní spolupráce-3x + akce 
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- PS pro životní prostředí- hodnocení projektu ozelenění ve správním území obce 
Velký Borek 

- PS pro cestovní ruch-turistická destinace Kokořínsko, spolupráce s konferenčním 
centrem Zámek Liblice a Akademií věd ČR 

 

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 –dochází k nesouladu 
v požadavcích na kontrolu projektů při podání ŽoP ze strany MAS a SZIF. 
V našich předpisech Pravidlech Mze jsou nutné doklady a doložení, potřebné 
k podání ŽoP-NICMÉNĚ, pracovníci kontrol pak u žadatelů požadují další 
dokumenty a dokladování, o kterých nevíme ani my ani žadatele a nejsme na 
doložení připravení. Kontrolní orgán nám sdělil, že se jedná o jeho vnitřní 
předpisy, NICMÉNĚ naše námitka spočívá v tom, že bychom požadavky na 
kontrolu měli znát a měli bychom s nimi být BEZE ZBYTKU obeznámeni, 
abychom žadatele mohli řádně/tedy dle představ SZIF/ ke kontrole připravit 

 

- problémy při realizaci IV.1.1-problém spočívá v dělení placení čtvrtletních plateb. 
Téměř všechny instituce a firmy, se kterými MAS spolupracuje či od nich 
odebírá zboží nebo služby mají zavedený systém čtvrtletních plateb-nikoli 
kvatrimestrálních, jak je tomu u SZIFu. Nelze na těchto subjektech požadovat 
změnu jejich systému. V důsledku toho nám při zúčtovávání vzniká účetní 
problém dělení částek na uvedených fakturách na jednotlivé měsíce. Nejedná 
se o zálohové faktury ,ale o čtvrtletní platby a proto by tyto by měly být SZifem 
uznány jako způsobilé v den jejich splatnosti. 

 

 

- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů-žadatelé protestují proti 
neustále se měnícímu znění PRAVIDEL. Cítí se poškozeni, neboť se např. 
připravovali na určitý typ projektu a se způsobilým žadatelem, který byl do 
aktuálního kola z možnosti žádat vyřazen-neustále změny Pravidel jim 
způsobují nevratné finanční ztráty. 

 

- další- NE 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

-dán podnět pro PS LEADER a Antibyrokratickou komisi 

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.):-rozšířeno o 3 obce 

ve Fichích: - po aktualizaci 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:3 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace- 20x 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)- 100 x (cca 130 h) 

Počet účastí na kontrolách SZIF:  

4 kontroly při ukončení projektu spolu s kontrolním. Orgánem SZIF,  
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Další: Monitoring projektů  
 
 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Galina 
Čermáková 

Pracovní smlouva 0,6 Manažer SPL  

Marcela 
Pánková 

Pracovní smlouva 0,6 Manažer 
sdružení 

 

Eva Šestáková Pracovní smlouva 0,4 administrativa  

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

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 
- Mělnické farmářské trhy 
- Pivovar Lobeč, o.s. 
- Účast na projektu Zeleň-symbol moderní obce 
- Spolupráce s mikroregionem SOK a AV ČR 
- Účast na projektu OPŽP-obec Velký Borek 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

- výzva 

- Pokrývání bílých míst 

- Aktualizace Fichí a SPL – projednání přidání nové Fiche 

- Příprava dalších projektových záměrů a projektů spolupráce 

- Zhodnocení monitoringu, evaluace i hodnocení MAS 

- Sebeevaluace 

- Příprava na certifikaci 

- Příprava nového ISÚ, komunitní plánování 

- VH  

 

 

Datum: 9.1.2013        Podpis: 
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