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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

Zpráva za období:  01.01.2013 – 30.4.2013 
 
Název MAS:   MAS Karlštejnsko, o.s. 
Zpracovatel zprávy: Radomír Hanačík, místopředseda představenstva 
(jméno, příjmení, funkce) 
Kontakt:   +420139364039, maskarlstejnsko@gmail.com  
 
 
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity 

uskutečněné ve sledovaném období): 
- Konzultace s žadateli u příležitosti vyhlášené výzvy MAS pro 18. Kolo příjmu žádostí o 

dotaci z PRV 
- Administrace a výběr projektů – přípravy a realizace veřejných obhajob, zasedání 

výběrové komise, schválení výběru)  
- registrace projektů na RO SZIF 
- administrace a provádění oprav u registrovaných projektů 
- Administrace, doplnění a změn v projektu spolupráce IV.2.1. 
- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře 

apod.) a jejich přínos 
- Seminář Venkov 2013, 6.2.2013, PF Univerzity Karlovy 
- Jednání pracovní skupiny (PS) Program a Vize NS MAS ČR (23.4.2013 Olomouc) 
- Jednání k přípravě PS Certifikace MAS na MZE 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS, poskytování příspěvků a 
informací do zpravodajů obcí v regionu, 
- průběžné informační schůzky (na OÚ) k op. IV.1.2., průběžné informační prezentace na 

shromáždění starostů mikroregionů, 
- seminář pro žadatele op. IV.1.2 PRV 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry, 
- Výběrová komise MAS 26.2.2013  
- Monitorovací komise u realizovaných projektů – průběžně 
- Koordinační skupina spolupráce (KPS), Třebívlice 

- další (účast na výstavách apod.) 
- jednání KS MAS SK- pravidelně 1x měsíčně, 
- realizace SPL, konzultace k op. IV.1.2., průběžná administrace a kontrola projektů 

realizovaných v op. IV.1.2., administrace a kontrola Hlášení o změnách, Žádostí o 
proplacení dotací u projektů realizovaných v op. IV.1.2., 

- Přípravy realizace projektu spolupráce IV.2.1. 
- Analýzy a přípravy dokumentů pro zpracování Integrované strategie rozvoje území 

(ISRÚ) MAS pro období 2014+ 
 
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2, 
- MAS musela řešit metodiku uznání smluvně vázané ubytovací kapacity u žadatelů 

ve FICHI 7, op. III.1.3.2 ve smyslu platné praxe, metodik SZIF běžnou terénní 
praxi neakceptoval, problematika nebyla dosud dořešena, předáno na MZE ad.. 

                            

- problémy při realizaci IV.1.1, 
- Podmínky provedení auditu mimo legislativní rámec ČR a Pravidla 
- Standardy MAS, dosud neznámé 

 
- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů, 

- nenastaly, žádný z žadatelů se neodvolal 
 

- další 
- nesystémové úpravy Pravidel op. IV. PRV, formální, částečné, nízká kompetenční 

znalost legislativy a praxe. 
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3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení,  

 
- větší práce se žadateli, jejich osobní motivace ke konzultacím 
- dodržovat v op. IV.1.2. vždy formát komunikace Žadatel, MAS, SZIF a zpět., jak při 

administraci projektů tak Žádostí o proplacení, MAS realizuje SPL prostřednictvím projektů 
žadatelů, nese kompetenci a odpovědnost, 

- alokovat prioritně finanční prostředky pro financování MAS32+ v op. IV.1.1., přiblížení a 
srovnání podmínek realizace op. IV. PRV s MAS80, aplikací Nařízení komise (EU) č. 
335/2013. 

- vytvořit seznam budoucích termínů vyhlášení konkrétních kol příjmu žádostí o dotaci 
z PRV, 

- realizovat 20. kolo příjmu žádostí o dotaci z PRV, min. pro op. IV.1.2 PRV k rozdělení 
alokací MAS pro toto opatření. 

 
 
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) 
- Doplnění členů Výběrové komise 

 
 
5. Souhrn za projekty IV.1.2.:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:       24, 
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:      5, 
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:       3, 
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 
na místě realizace         45, 
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)  150, 
Počet účastí na kontrolách SZIF:         4, 
Další: 

 
 
6. Zaměstnanci (na IV.1.1.) 
Jméno, příjmení Pracovní 

smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Radomír Hanačík Pracovní 
smlouva 

8 Manažer SPL  

Ing. Tomáš Žáček Pracovní 
smlouva 

8 Admin. prac., 
projektový 
manažer 

 

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

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 
- řešení veřejné osobní železniční a autobusové dopravy s ohledem na trend jejího 

omezování a projektu spolupráce Naše vlídná nádraží. 
 
 
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

- v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.), 
- Příprava a zpracování projektu spolupráce IV.2.1.  
- Příprava dokumentů a projednávání strategie pro období 2014+ 
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