Monitorovací zpráva o realizaci SPL a činnosti MAS
Zpráva za období: 5/2011 – 8/2011
Název MAS: MAS Region Pošembeří
Zpracovatel zprávy: Ing. Šárka Pučálková, manager SPL a monitoring projektů
Kontakt: pucalkova@posemberi.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období

a) vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou
hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF
Vyhlášení výzvy: 22. 8. 2011 (na webu MAS)
Vybrané fiche pro výzvu 5/2011:
1.) FICHE 1 NÁŠ DOMOV – Atraktivní obce pro bydlení a relaxaci
2.) FICHE 2 NÁŠ DOMOV – Dobré místo pro současný i budoucí život
3.) FICHE 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků
4.) FICHE 8 CESTY A MÍSTA - propojení regionu
Alokace 5. výzvy činí 7.365.563,- Kč
Příjem žádostí je naplánován od 19. 9. 2011 do 21. 9. 2011.
Termín školení je naplánován na 7. 9. 2011.
Termín veřejných obhajob je naplánován na 10. a 11. 10. 2011

4. výzva
a) vyhlášení - 11. 4. 2011,
b) školení žadatelů - 12. 4. 2011
c) příjem žádostí - od 2. 5. - 4. 5. 2011
d) školení výběrové komise (VýKo) - 26. 5. 2011
e) veřejné obhajoby - 30. a 31. 5. 2011
f) hodnocení projektů VýKo probíhalo v termínu od 1.- 5. 5. 2011
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g) zasedání Programového výboru (PrVý), který vybral projekty na základě hodnocení VýKo – 8. 6.
2011
g) schválení vybraných projektů Plénem MAS - 14. 6. 2011
h) registrace vybraných projektů na RO SZIF - 17. 6. 2011

b )účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.)
a jejich přínos
5. 5. 2011 – MAS Ml. Vožice - účast na závěrečné schůzce Venkovská tržnice II. a schůzce
Venkovská tržnice III., kde PMAS a KMAS Venkovské tržnice informovaly o svých zkušenostech a
sdělovaly postřehy ze svého projektu spolupráce a radily se, jak co nejlépe naložit s naším
projektem Venkovská tržnice III.
13.5. 2011 – Školení IV.2.1. projekty spolupráce – RO SZIF – pomoc pro přípravu nového projektu
spolupráce
26.5. 2011 – školení VýKo – hodnotitelů 4. výzvy
Vzdělávání nám pomohlo při našich konzultacích s žadateli. Vyjasnili jsme si pohled na hodnotící
kritéria, jak je VýKo vnímá.
15.6. 2011 – Seminář Cestovní ruch - Kutná Hora

Projekty do 5. výzvy se konzultovaly již od 14. 6. 2011, kdy se žadatelé dozvěděli, kdo uspěl a kdo
ne. Konzultace probíhají e-mailem, telefonicky i osobně. Žadatelé často byli zvědaví na hodnocení
VýKo a chtěli napravit chyby či málo obodovaná hodnotící kritéria. Hodnocení jim bylo
k nahlédnutí v kanceláři, ovšem bez jmen hodnotitelů. Konzultace k projektům podávaným do 5.
výzvy jsou naplánovány na dny 8. 9.-16. 9. 2011 s tím, že konzultace probíhají již od 14. 6. 2011,
jak bylo zmíněno.
Dále jsme konzultovali s p. J. Stuchlem (18.7. 2011) projekt Spolupráce – Aleje.

c) informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
21. 5. 2011 – 15. Český Brod - Okruh Českobrodský
7. 5. 2011 – Sluštice – otevírání projektu Spolupráce Cesty, které nás spojují (s MAS Říčansko)
9. 5. 2011 – Český Brod - příprava k otevření projektu Naučná stezka Údolím Šembery
19. 5. 2011 – Český Brod – Strategie města - indikátory
20. 5. 2011 – MZe Praha – účast na Krajské síti MAS - střední Čechy
2. 6. 2011 – Městské lesy Č. Brod - hájovna Vrátkov
4. 6. 2011 – Liblice - MDD Liblice - (akce na zrealizovaném projektu SPL z 1. výzvy)
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4. 6. 2011 – Kounice - Dětské hřiště - slavnostní otevření projektu SPL
12. 6. 2011 – Sibřina – Občanské sdružení SOSák - slavnostní otevření projektu SPL
14. 6. 2011 – Český Brod - Královské Brodění
18. 6. 2011 – Dobročovice – stánek – oslavy 100 let hasičské stříkačky (oslavy Hasiči)
22. 6. 2011 – MAS Krajina Srdce – Venkovská tržnice III – příprava Žádosti o dotaci v projektu
Spolupráce
9. 8. 2011 – Benešov - účast na Krajské síti MAS
16. 8. 2011 – Praha - prezentace Venkovská tržnice III jako PMAS
17. 8. 2011 – kancelář Regionu Pošembeří – návštěva studentky VŠ – sběr údajů pro diplom. práci
25. 8.- 30. 8. 2011 – České Budějovice - účast stánku MAS na výstavě Země Živitelka
15. 7. 2011, 29. 7. 2011, 12. 8. 2011 - Český Brod (stánek) - účast na Farmářských trzích

d) zasedání pracovních skupin a jejich závěry
pracovní skupiny – práce na aktualizaci SPL, na aktualizaci Fichí, aktualizace manuálu hodnotících
kritérií pro 5. výzvu – podklady k aktualizaci dávají – PrVý, Monitorovací výbor (MoVý), VýKo,
kancelář (řeší kancelář a její orgány)
9. 5. 2011 – Český Brod - příprava k otevření projektu Naučná stezka podél Šembery
10. 5. 2011 PrVý – aktualizace SPL, aktualizace Fichí, model výběru projektů
19. 5. 2011 – Český Brod – Strategie města - indikátory
27. 6. 2011 – VýKo, PrVý – úprava Fiche 8 a finální aktualizace preferenčních kritérií pro Fiche
1,2,3. Strategie MAS pro výzvu 6/2012
21. 7. 2011 – schůzka s předsedou PrVý – úprava manuálu na základě připomínek (PrVý, MoVý,
VýKo)
Na základě předešlého jednání pracovních skupin vznikla nová znění Fichí – Fiche 1,2,3,4. Po
pracovních skupinách navazovalo plénum a jednání PrVý, MoVý a VýKo, které pokračovalo v
úpravě preferenčních kritérií a vah bodování. PrVý dále upravoval nově vznikající Fichi 8 na
základě podkladů pracovních skupin z přelomu roku 2010/2011 a počátku roku 2011.
Schůzky orgánů MAS
MoVý – 7. 6. 2011 - Ciniburk
PrVý – 10. 5. 2011, 8. 6. 2011, 27. 6. 2011, 21. 7. 2011 (schůzka jen s předsedkyní)
VýKo- 23. 5. 2011 (schůzka jen s předsedkyní), 26. 5. 2011, 6. 6. 2011 (schůzka jen s předsedkyní),
27. 6. 2011
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SR – 12. 5. 2011
DR – 12. 5. 2011
Zakladatelé – 0
Plénum – 14. 6. 2011
e) další (účast na výstavách apod.)
25. 8. - 30. 8. 2011 – České Budějovice - účast na výstavě Země Živitelka
15. 7. 2011, 29. 7. 2011, 12. 8. 2011 - Český Brod - účast na Farmářských trzích

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

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
Obecně se setkáváme více a více s žadateli, kteří stále nevěnují dostatečnou pozornost studiu
vcelku snadno dostupných dokumentů (web MAS), před a při přípravě projektové žádosti, což
vede následně k zvýšené míře požadavků na konzultace ze strany kanceláře MAS.
Při příjmu žádostí bývá největší problém s doložením tvrzení, příloh a provázaností projektu.
Při kontrolách již realizovaných projektů ze strany MAS a RO SZIF je největší problém
v nepřipravenosti žadatele na kontrolu: není připravená soupiska ZV, doklady s košilkou,
závěrečná zpráva a fotodokumentace. Realizátoři projektů stále čekají na pomoc kanceláře MAS,
nevyužívají možnosti komunikace prostřednictvím e-mailu, či telefonu. Často zjistíme
nepřipravenost až na místě realizace, i když předem vše s realizátorem konzultujeme (možnost
vše dohledat na www stránkách). Občas registrujeme i určitou neochotu hledat si informace
vlastními silami.
Dalším problémem jsou nově zvolení členové PrVý. Někteří nechodí na schůzky, a proto někdy
není PrVý usnášeníschopný a musí se následně použít hlasování Per Rollam, což přidělává práci
kanceláři. Členové, kterých se to týká, byli již informováni o nutnosti spolupráce či odstoupení od
členství v PrVý.
Při realizaci projektů je největší problém s nevhodným odhadem času, díky tomu je hodně
změnových hlášení na prodloužení ŽoP.

b)

problémy při realizaci IV.1.1
Problémy v MAS – největší problémy při podání vyúčtování SPL IV.I.I. nám dělá vyplňování
cestovního příkazu, dokládání navštívených akcí a uskutečněných cest.

c)

problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
při každé výzvě je nové opatření, či upravená Fiche, musíme vždy upozorňovat žadatele a jako
kancelář se na změny dobře připravit – třeba sepsáním procesu. Žádná odvolání žadatelů
v tomto období nebyla.

d)
Příliš časté změny pravidel PRV pro IV.1.1 a IV.1.2., které nutí MAS k soustavnému
nastavování nových procesů, postupů i interních dokumentů, de facto každá výzva do SPL je
originální, což je časově i finančně (mzdové výdaje) značně náročné.
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3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Je potřeba stále a opakovaně dělat školení a informovat žadatele o tom, co vše musí udělat.
Úspěšným žadatelům se připomínat a říkat, co vše je potřeba připravit před podáním ŽoP a
monitoringem Regionu Pošembeří, stále připomínat možnost konzultací (na www stránkách nově
Krok za krokem před podáním Žádosti o proplacení i jejich zaslání na adresu končícího projektu).
Pro jednání pracovních skupin posílání e-mailu s žádostí o nahlášení přítomnosti či nepřítomnosti,
posílání připomínek schůzky, následné telefonické ověřování účasti či zpracování dokumentů.
Ohledně Programového výboru jsme řešili problém e-mailem – zaslání dopisu o nutnosti
aktivních členů a nutnosti zvážení, zda člen PrVý má čas na práci tohoto výboru.

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.):
Mezi členy i nečleny MAS byl rozdán dotazník pro zhodnocení SPL „Náš Region“, kde jsme se
dotazovali na klíčové oblasti „Obyvatelstvo a vybavenost“, „Kulturní dědictví a cestovní ruch“,
„Životní prostředí a krajina“, „Ekonomika a podnikání“. Na základě jeho vyhodnocení vyšly
požadavky, na co by se měla MAS v další realizaci SPL zaměřit, co je nutné změnit. Evaluace SPL a
tudíž i Fichí probíhala na základě podkladů jednání pracovních skupin MAS. Upravovala se SWOT
analýza, zaměření Fichí, preferenčních kritérií a jejich váha, vypracoval se manuál pro VýKo.
Evaluace začala v listopadu roku 2010 a v podobě aktualizace SPL byla dokončena v květnu 2011.
V květnu roku 2011 PrVý, MoVý, VýKo a kancelář upravovaly manuál na základě zkušeností a
postřehů ze 4. výzvy.

Personální obsazení
Orgány o.p.s. i MAS pracovaly ve shodném složení jako v minulé etapě (leden – duben
2011)

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 35
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3
(Náboženská obec Církve československé husitské, Úvaly 16. 6. 2011, Obec Rostoklaty – hřbitov
27. 6. 2011, TJ Sokol Kounice 31. 8. 2011)
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 3
(Náboženská obec Církve československé husitské Úvaly, Obec Rostoklaty, TJ Sokol Kounice, Obec
Přišimasy)
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ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
v kanceláři se konzultovalo nad projekty, u kterých jsme došli k tomu, že je nutné podat změnové
hlášení o prodloužení termínu Žádosti o proplacení - TJ Sokol Kounice, Obec Rostoklaty, SK Úvaly,
obec Přišimasy. E-mailem cca 10 (nové projekty do 5. výzvy, podrobnosti k monitoringu po
dokončení projektu), telefonicky – 20 (většinou jsou to dotazy na změnové hlášení či podrobnosti
k monitoringu po dokončení projektu. Konzultací bylo málo, jelikož do tohoto období spadají letní
prázdniny.
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

PRACOVNÍCI KANCELÁŘE ŘEDITELE O.P.S. 2011

Jméno
Miloslav Oliva
Blanka Slivová
Štěpánka Šoupalová

Zařazení
ředitel
asistentka
asistentka

Prac.
úvazek
1
0,75
0,5

Gabriela Záhrobská
Hana Vrbovcová

poradkyně
asistentka

0,25
0,6

Šárka Pučálková

manažerka SPL

0,7

Kompetence
management, kontrola, jednání za o.p.s.
správa administrativy, vedení kanceláře
PR, propagace, web, dotace SčK
dohled nad hospodařením a financemi,
monitoring hotových projektů - kontrola
asistence SPL, projekty
monitoring hotových projektů, asistentka
SPL, agenda spojená s administrací SPL

Šárka Pučálková od května do července pracuje na úvazek 0,6 a od srpna na úvazek 0,9. Od července
pracuje jako manager SPL.
Hanka Vrbovcová pracuje od července na úvazek 0,3.

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např.
dle ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
MAS Region Pošembeří pracovala na projektu Spolupráce Cesty, které nás spojují, který byl
slavnostně otevřen 7. 5. 2011. Dále začala realizace projektu Spolupráce Středočeská ovocná
stezka s MAS Podlipansko. Spolupracovali jsme s KMAS Sv. Jana z Nepomuku na podání projektu
Spolupráce Venkovská tržnice III. (zúčastnili jsme se i veřejné obhajoby dne 16. 8. 2011). Tento
projekt byl následně vybrán Hodnotící komisí k realizaci. Dále připravujeme projekt spolupráce
Aleje.
Region Pošembeří se účastnil se stánkem výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Region Pošembeří se účastní Farmářských trhů v Českém Brodě (15. 7. 2011, 29. 7. 2011, 12. 8.
2011).

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Pro další období máme v plánu konzultace pro 5. výzvu, školení žadatelů pro 5. výzvu, příjem
projektů do 5. výzvy, vyhotovení chybníků, opravu projektů, veřejnou obhajobu podaných
projektů, školení VýKo, výběr projektů a podání vybraných projektů k registraci na SZIF a
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případnou opravu vybraných projektů na základě chybníků SZIFu. Připravujeme podmínky pro
výzvu č. 6/2012, zaměřenou ryze na podnikatele, včetně komunikace s podnikateli coby
potenciálními žadateli.
Dále budeme pokračovat v projektech Spolupráce. Dojde k finálnímu dokončení projektu Cesty,
které nás spojují i po ekonomické stránce. Budeme pokračovat v realizaci projektu Středočeská
ovocná stezka. Průběžně hodláme připravovat nový projekt Aleje, jako KMAS (únor 2012).
Plánujeme se zúčastnit slavností Vyšehořovické tvrze, slavnosti v Doubravčicích a slavnostního
otevření Naučné stezky podél Šembery, dále se budeme zúčastňovat farmářských trhů.
Další klíčovou aktivitou je příprava a vlastní veřejná prezentace MAS na MZe v rámci Hodnocení
MAS 2011.
Datum: 6.9.2011

Podpis: Pučálková

Monitorovací ukazatele MAS

Ukazatel
1.
Územní studie
2.
Opatření k poskytování informací o
území a místní rozvojové strategii
3.
Vzdělávání členů, kteří se podílí na
přípravě a implementaci místní rozvojové
strategie
4.
Propagační akce
5.
CELKEM

Počet uskutečněných podpořených akcí
2
8
4

15
29
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