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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: I. Etapa roku 2013: leden– duben 2013 

Název MAS: Region HANÁ 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Jaroslav Brzák, manažer MAS 

kontakt: Těšetice 75, 783 46 Těšetice, jarek.brzak@post.cz, 605 174 701  

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 

 

13. výzva (18. Kolo) 

Ve sledovaném období byla provedena většina činností ke 13. výzvě LEADER. Výzva 

byla připravena v předchozím roce, a vyhlášena 18. prosince 2012. Termín příjmu 

žádostí byl do 18. ledna 2013. 

Pro potenciální žadatele a zájemce o dotaci bylo uspořádáno školení, a to 

v termínech 9.1.2012 v 15:00 hodin. 

 

Zájem o tuto výzvu byl doposud nejvyšší, a dalece překročil možnosti alokace daných 

Fichí. Do této výzvy bylo podáno celkem 46 projektů. Veškeré projekty před 

zasedáním komise prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Všechny 

projekty prošly kontrolou přijatelnosti s výsledkem: bez výhrad. Všechny projekty 

prošly administrativní kontrolou s výsledkem: bez výhrad.  

Výběrová komise zasedla ve dvou dnech - 6. a 7. 2.2013 v Těšeticích. Výběrová 

komise byla zvolena na základě rozhodnutí Valné hromady MAS a jmenována 

předsedou sdružení. Komise před započetím své činnosti byla dne 6.2.2013 řádně 

proškolena – seznámení se způsobem bodování a výběru, s manuálem pro 

hodnotitele, upozornění na možné problémy při hodnocení, nastavení společného 

přístupu k hodnocení subjektivních ukazatelů (inovativnost projektu, partnerská 

spolupráce) apod. 

 

Podané projekty hodnotilo samostatně 9 nezávislých hodnotitelů (kromě projektů u 

kterých by mohla nastat podjatost). Z hodnocení každého hodnotitele byl zpracován 

výstup – vyplněná bodovací tabulka s celkovým součtem bodů.  

Po ukončení hodnocení jednotlivými hodnotiteli komise sestavila výslednou tabulku v 

pořadí podle počtu získaných bodů. Počet bodů, které získal podaný projekt, byl 

vypočten jako průměr ze všech nezávislých hodnocení. 

mailto:jarek.brzak@post.cz
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K veřejné prezentaci svých projektů se dostavili zástupci všech projektů. Postup 

výběrové komise byl následně potvrzen na nejbližším jednání Rady MAS.  

Ve lhůtě pro odvolání byly na MAS doručeny odvolání celkem 6ti projektů. MAS 

v souladu se stanovenými postupy všechny námitky vypořádala, svolala opětovné 

zasedání výběrové komise, opětovně prošla všechny napadené hodnocení kritérií. 

Výběrová komise po důkladném zvážení dříve přidělené body potvrdila, neshledala 

žádné pochybení. Všem odvolaným bylo zasláno podrobné vyrozumění s vysvětlením 

hodnocení všech rozporovaných kritérií. S postupem výběrové komise byly 

seznámeny další orgány MAS, které postup potvrdily jako správný (Rada MAS, 

Revizní výbor, a později 21.3.2013 i Valná hromada sdružení). Zástupci 3 projektů se 

i po vypořádání na MAS dále odvolali na SZIF. 

 

Projekty byly v měsíci březnu registrovány na RO SZIF v Olomouci. (Vybrané 

projekty i 3 projekty odvolávající se). 

 

Později byly pracovníkům CP SZIF poskytnuty další požadované podklady a 

vysvětlení k procesu výběru projektů na MAS. Výsledek odvolání na SZIF nebyl 

doposud vypořádán. 

 

V průběhu dubna 2013 byly v součinnosti se žadateli zajištěny požadované doplnění 

a opravy projektů, dle chybníků pracovníků SZIF. 

 

14. výzva (19. Kolo) 

Byla zahájena příprava na vyhlášení další výzvy – vzhledem k volné alokaci 

z odstoupených projektů. Výzva byla vyhlášena v měsíci květnu. 

 

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

semináře apod.) a jejich přínos 

 

- školení pro žadatele 13. Výzvy - 9.1.2012 v 15:00 hodin – školení bylo hojě 

navštíveno potenciálními žadateli, vysvětleny postupy při přípravě a realizaci 

projektu 

- Krajské sdružení NS MAS v Grygově – předávání zkušeností mezi manažery 

MAS Olomouckého kraje 

- Krajské sdružení NS MAS 3.4.2013 v Olomouci - předávání zkušeností mezi 

manažery MAS Olomouckého kraje 

- Valná hromada NS MAS Žlutice 14.3.2013 – předávání zkušeností mezi MAS 

ČR, informace z aktuálního dění v programu LEADER 

- Účast manažera na ENRD LEADER EVENT 2013: Building Bridges for the 

Future”, 17 – 18.4 Brusel – předávání zkušeností a navazování partnerství a 

spolupráce s MAS v rámci EU 
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- Účast manažera na pracovní skupině NS MAS Vzdělávání v Preze - 22.4.2013 – 

předávání zkušeností v této oblasti, možnosti spolupráce, společných projektů. 

- Účast manažera na pracovní skupině NS MAS Program a Vize v Olomouci - 

23.4. - předávání zkušeností mezi manažery MAS Olomouckého kraje 

- Příprava Národní konference venkov 2013 – průběžně – MAS se zapojuje do 

přípravy této významné akce účastí v programovém výboru 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 

- HANÁCKÉ CESTOVATEL 2013 – příprava a realizace již 10. Ročníku této akce – 

propagační akce zviditelňující MAS mezi širokou veřejností. Tento projekt 

zvítězil na 1. místo v soutěži místních akčních skupin Olomouckého kraje jako 

nejzajímavější projekt ve své kategorii 

- Putovní výstava „Spojují nás tradice“  - putovní výstava vznikla v rámci 

projektu spolupráce. Na počátku roku byla prezentována na několika obcích 

nad rámec projektu (Pro velký zájem). Propagace MAS a její činnosti 

- Akce pro ženy Pohodové odpoledne" ve Slatinicích 22.3.2013 – akce pořádaná 

pracovní skupinou ženy. Propagační akce, rovné příležitosti. Účast cca 150 

osob. 

 

 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

 

PS Cestovní ruch  

- v průběhu etapy pracovní skupina zasedala několikrát. Hlavní náplň činnosti – 

příprava Hanáckého cestovatele 2013 – 10. Ročník. Podařilo se celou akci 

připravit, v květnu slavnostní zahájení v Kladkách. Další aktivitou PS byla 

příprava analytické části ISU na 2014 - 2020 

 

PS Ženy  

- v průběhu etapy pracovní skupina zasedala několikrát. Hlavní náplň činnosti – 

příprava aktivit dle plánu činnosti, příprava akce pro ženy, zapojení do 

přípravy nové ISU. Výsledkem byla mj. akce pro ženy Pohodové odpoledne" ve 

Slatinicích dne 22.3.2013. 

 

PS Děti a mládež 

- v průběhu etapy pracovní skupina zasedala k tématu příprava nové ISU – 

oblast dětí a mládeže. Dále se zabývala realizací projektu spolupráce 

„Společnou cestou naproti rodině a dětem“. 
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- další (účast na výstavách apod.) 

 

- Na obcích Regionu HANÁ pokračovala putovní výstava „ Spojují nás tradice“, 

nad rámec projektu, pro další velký zájem. Předvádí rukodělné a umělecké 

dovednosti 3 regionů: RH, Bystřička a Požitavie-Širočina (SK). Výstava byla 

realizována v rámci projektu mezinárodní spolupráce. Pracovníci MAS 

pravidelně 1x týdně demontovali, převáželi a opět instalovali výstavu na 

jednotlivých obcích MAAS, dle harmonogramu. Poté se výstava přesunula do 

regionu MAS Bystřička. 

- 21.3. 2013 proběhla volební Valná hromada MAS v Laškově. Byly zvoleny nové 

orgány MAS (Rada, Revizní výbor, Výběrová komise) 

 

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

Nebyly řešeny zásadní problémy. Problém s odvoláním žadatelů ve 13. výzvě je 

popsán v předchozí kapitole. Odráží značný převis poptávky (45 projektů) nad 

možnostmi poměrně nízké alokace (5,8 mil. Kč) na tak rozlehlé území (46 obcí).  

 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Nevyskytly se žádné problémy vyžadující zvláštní opatření. 

S odvoláním žadatelů byla seznámena Rada, Revizní výbor i Valná hromada. 

Doporučila postupovat stejnými postupy i v dalších výzvách, nenašla pochybení. 

Proti problémům s odvoláními jako byly ve 13. Výzvě nelze předcházet jinak než 

důsledným seznamováním potenciálních žadatelů s nastavenými postupy, se 

způsobem hodnocení jednotlivých kritérií, a především s problémem omezené 

alokace na vybrané projekty. 

 

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): 

Změna území 

Od 1.1.2013 – nové území MAS se 46ti obcemi. V poslední etapě roku 2013 jsme 

dokončili nezbytné kroky pro rozšíření území MAS, které jsme připravovali již od 

loňského roku. Cílem bylo rozšířit území na výslednou velikost, se kterou bychom 

měli vstoupit do příštího plánovacího období a ucházet se o podporu nové 

strategie. Rozšíření bylo nabídnuto zbývajícím obcím mikroregionů Konicko a 

Kostelecko. Většina obcí sama projevila zájem o rozšíření a splnila všechny 

podmínky pro přístup do MAS.  

Rozšíření území MAS bylo o následující obce: 
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Bílovice – Lutotín, Brodek u Konice, Budětsko, Hluchov, Jesenec, Lipová, Lešany, 

Ptení, Skřípov, Stražisko, Suchdol a Zdětín. 

Postup rozšíření byl schválen valnou hromadou spolu se změnou stanov. Vlastní 

rozšíření o nové obce schválila v souladu se stanovami Rada MAS s platností od 

1.1.2013. 

Již v listopadu se Region HANÁ rozšířil o město Konice.  

V současné době tedy MAS Region HANÁ působí na území 46 obcí. Bylo podáno 

hlášení o změnách na SZIF o změně území. 

 

 

Změny v orgánech MAS vyplývající z valné hromady. 

21.3. 2013 proběhla volební Valná hromada MAS v Laškově. Byly zvoleny nové 

orgány MAS (Rada, Revizní výbor, Výběrová komise) 

Došlo k drobnému nárůstu členské základny.  

V průběhu 1. Etapy proběhla celá řada zasedání Rady sdružení. Rada sdružení řešila 

aktuální problémy LEADER i ostatní záležitosti MAS. 

 

Seznam členů rozhodovacího orgánu MAS – Rada MAS, programový výbor: 

č. Název subjektu pozn. 

1 Ing. Pavel Solovský soukromý zemědělec, Olbramice 

2 Mgr. Petr Vařeka místostarosta města Konice 

3 Ing. Jan Tichý podnikatel, Stařechovice - Služín 

4 Jaromír Crha starosta obce Slatinky 

5 Zdeňka Žáková O.S. U nás, Drahanovice 

6 Ing. Miroslav Mačák člen - fyzická osoba, Lutín 

7 Mgr. Marta Husičková starostka městyse Náměšť na Hané 

8 Bc. Tomáš Vysloužil fyzická osoba, Slatinice 

9 Jarmila Stawaritschová starostka obce Čelechovice na Hané 

 

Seznam členů kontrolního orgánu MAS – Revizní výbor MAS: 

č. Název subjektu pozn. 

1 Ing. Josef Vyroubal podnikatel, předseda rev. výboru, Laškov 

2 Iveta Botková člen-fyzická osoba, Rodinné centrum Pohádka Náměšť n. H. 

3 Zdena Tomková člen-fyzická osoba, Lutín 

4 Ing. Josef Šmíd starosta obce Hvozd 

5 Ing. Eliška Dostálová člen-fyzická osoba, Senice na Hané 
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Seznam členů výběrové komise MAS Region HANÁ v programu LEADER: 

č. Název subjektu pozn. 

1 Ing. Milan Kubíček fyzická osoba, Olšany u Pv. 

2 František Vychodil Svaz chovatelů Stařechovice 

3 Zdeňka Koppová podnikatel, OS U nás, Drahanovice 

4 Michal Sirotek TJ Sokol Těšetice, podnikatel, Těšetice 

5 Ing. Miroslav Mačák fyzická osoba, Lutín 

6 Ing. Jaroslav Dvořák starosta obce Hněvotín 

7 Lubomír Mader fyzická osoba, Čechy pod Kosířem 

8 Jaroslav Kroner starosta obce Stražisko 

9 Mgr. Marta Husičková starostka Městyse Náměšť na Hané 

10 Ing. Pavel Solovský zemědělský podnikatel, Olbramice 

11 Ing. Jan Tichý podnikatel, Stařechovice - Služín 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 45 žádostí 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 

Cca 10 hlášení o změnách, většinu z nich manažer MAS přímo podával na RIO SZIF. 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 

Cca 10 žádostí o proplacení podáno přímo v I. Etapě.  

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

cca 25 konzultací v kanceláří MAS, dalších cca 10 na místě u žadatele. 

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

cca 100 konzultací v kanceláři, zejména konzultace žadatelů k připravované výzvě č. 13. 

(46 projektů), a dále k opravám registrovaných projektů. Většina zásadnějších konzultací 

probíhá v kanceláři MAS, drobné problémy při realizaci projektů jsou řešeny telefonicky.  

Podrobnosti – termíny konzultací  - jsou uvedeny v timesheetu manažera MAS, který je 

přikládán k ŽOP. 

Bylo připraveno 46 projektů 13. výzvy. 

Zahájení přípravy 14.výzvy. 

Počet účastí na kontrolách SZIF:  

Kontrol SZIF u projektů se obvykle po dohodě s pracovníky RO SZIF neúčastníme. 

Kontrola na místě při kontrole proplacení proběhla výjimečně, namátkově – u cca 5 

projektů. 
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6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. Jaroslav 

Brzák 

Pracovní smlouva 0,75 Manažer MAS  

Zdeňka Žáková Pracovní smlouva 1,0 Administrativa 

MAS 

Od března 

ukončila prac. 

poměr 

Ing. Ivana 

Bartelová 

DPČ 170 hod 

celkem 

Účetní MAS  

Mgr. Marta 

Husičková 

DPČ 111 hod 

celkem 

Předsedkyně 

MAS – kontrola, 

monitoring, web 

 

Helena 

Mariánková 

DPP 40 hod celkem Administrativa – 

tvorba www 

stránek 

 

Bc. Nela 

Kalábová 

Pracovní smlouva 30 hod týdně Projektový 

manažer, 

administrativa 

MAS 

 

 

Pozn.: jedná se pouze o tu část, která je hrazena v rámci IV.1.1. Část nákladů na 

realizaci SPL – na pracovníky – byla hrazena z vlastních prostředků MAS (měsíc prosinec) 

 

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

ISÚ):  

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

 

- Příprava žádosti o proplacení mezinárodní spolupráce „Spojují nás tradice“ 

(realizace projektu v roce 2012 s podporou IV.2.1) 

- začátek realizace projektu spolupráce rodinných center „Společnou cestou 

naproti rodině a dětem“  MAS RH/Bystřička „ 

- Podání – obhajoba projektu mezinárodní spolupráce „ Mladí hasiči – historie a 

budoucnost“ (projekt mezinárodní spolupráce mezi 3 MAS). Projekt byl na české 

straně schválen. 

- Realizace projektu „Volnočasové aktivity obci Regionu HANÁ“. Projekt MAS 

podpořený z prostředků ROP. Investiční projekt s celkovými náklady 15 mil. Kč. 

Závěrečná žádost o platbu. 

- Příprava Národní konference venkov 2013 – průběžně – MAS se zapojuje do 

přípravy této významné akce účastí v programovém výboru 
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- Výjezd na Slovensko – setkání regionů Požitavie-Širočina, Bystřička a Region 

HANÁ, setkání se slovenskou MAS Termál. Výměna zkušeností, příprava nových 

aktivit spolupráce. 7 – 8.3.2013 

- Hanácký cestovatel – 10. Ročník jízdy za pokladem Hané – pro veřejnost, 

podpora turistického ruchu obcí, zahájení cestovatele. 

- Příprava ISU 2014 – 2020 – postup dle harmonogramu na plánování strategie. 

Aktivní sběr dat v regionech, plánovací schůzky, programový výbor. Analytická 

část. 

- Účast na systému regionálního značení, certifikace regionálních producentů. Ve 

spolupráci s MAS Litovelsko. Účast na certifikační komisi (místopředseda MAS p. 

Mačák je zároveň předsedou certifikační komise). Nově certifikované výrobky. 

 

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

- Administrace projektů výzvy č. 13 

- Vyhlášení a příjem projektů výzvy 14, kontrola, registrace na SZIF. 

- Administrace všech projektů ze starších výzev, pomoc při přípravě ŽOP. 

- Monitoring projektů LEADER 

- Realizace projektu spolupráce s MAS Bystřička (Společnou cestou naproti rodině 

a dětem) 

- Příprava projektu spolupráce Hasiči pro slovenskou platební agenturu 

- Zpracování nového projektu spolupráce pro 19 kolo – dokončení, podání 

- Plánování ISÚ 2014-2020 – pokračování dle harmonogramu, průzkumy, 

dotazníky 

- Příprava semináře pro obce MAS a potenciální žadatele 

- Školení pro úspěšné žadatele LEADER 

 

 

V Těšeticích, dne  29.5.2013   Ing. Jaroslav Brzák, manažer MAS 

 


