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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

 

Zpráva za období: 01.09.2012 - 31.12.2012 
 

Název MAS:   MAS Karlštejnsko, o.s. 
 

Zpracovatel zprávy: Radomír Hanačík, místopředseda představenstva 

 

Kontakt:   +420139364039, maskarlstejnsko@gmail.com  
 

 

 

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 rozhodném období byla vyhlášena 17. prosince 4. Výzva – 18. Kolo PRV. 

- Byla vypracována a zaregistrována žádost o realizaci projektu spolupráce „Naše vlídná 
nádraží“. MAS Karlštejnsko (KMAS), MAS Serviso a MAS Naděje pro Mostecko (PMAS) 

- Byly zaregistrovány 4 žádosti o proplacení projektů IV.1.2.  
- Po konzultacích s žadateli byly podány Hlášení o změnách projektů IV.1.2.  

 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře 
apod.) a jejich přínos 

 

- MAS se zúčastnila 29.10.2012 konferenci „Spolupráce je klíč k rozvoji a udržitelnosti 
venkova“ v rámci Modlitby pro domov 

- Ve dnech 29.8. až 3.9. se MAS účastnila vzdělávacích seminářů v rámci výstavy Země 
živitelka 2012 v Českých Budějovicích.  

- 27.11. MAS Karlštejnsko pořádalo pro starosty a ostatní MAS prezentaci alternativní 
technologie pro obnovu povrchů místních komunikací v obcích. 

- Účast na zasedání mikroregionů Český kras Pláně, Dolní Berounka, Jihozápad. 
Předávání informací ohledně připravované Výzvy 

- MAS Karlštejnsko se za sledované období 3x zúčastnilo zasedání KS MAS SK (Rakovník, 
Chotilsko, Krásná Hora nad Vltavou. 
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- 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 a IV.2.1, průběžné informační 
prezentace na shromáždění starostů mikroregionů. 

- Komunitní projednávání projektu IV.2.1. se starosty dotčených obcí. 
- 27.11. MAS Karlštejnsko pořádalo pro starosty a ostatní MAS prezentaci alternativní 

technologie pro obnovu povrchů místních komunikací v obcích. 
- Vydávání informačního Zpravodaje MAS. 
- Prezentace MAS a projektů op. IV.1.2. na jednání KS MAS SK  
- Prezentace MAS a projektů op. IV.1.2. na výstavě Země živitelka 2012 v Českých 

Budějovicích. 
- Účast a prezentace MAS na kulturních a společenských akcích v regionu, jejich podpora.  

 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry, 
 

- Ve sledovaném období 4x zasedala Monitorovací komise, příprava kontroly projektů op. 
IV.1.2 a následně prováděla kontrolu na místech realizace projektů. 

- Zasedání KPS projektu spolupráce 3x v Třebívlicích (MAS Serviso) 
 

- další (účast na výstavách apod.), např: 
 

- Realizace SPL, konzultace k op. IV.1.2., průběžná administrace a kontrola projektů 
realizovaných v op. IV.1.2., prezentace přípravy projektu op. IV.2.1, administrace a 

kontrola Hlášení o změnách, Žádostí o proplacení dotací u projektů realizovaných v op. 

IV.1.2. 

- Monitoring a analýzy společné problematiky k projektům v op. IV.2.1., příprava 
projektu spolupráce v op. IV.2.1. 

- Návštěvy partnerů pro projekty op. IV.2.1. – MAS Serviso, MAS Naděje pro Mostecko 

 

 

                              

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2, 
 

- Nenastaly, vyjma posunu schválení projektů z 3. Výzvy, podpisů Dohod (VIII./2012) a 
narušení harmonogramů realizace projektů.  

 

- problémy při realizaci IV.1.1, 
 

- Trvající podfinancování MAS32+ v op. IV. PRV, 

- Trvající systémová vada, absence korekce hodnocení pro MAS32+ při nesouladu 38% 
financování MAS32+ z PRV proti 100% závazku plnění SPL, v VI./2009 MZe (ŘO PRV) 
avizovalo zavedení koeficientu k = 0,38 pro posuzování hodnocení realizace SPL 
MAS32+ a stanovení bonusu finanční alokace MAS. 
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- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů, 
 

- Nenastaly 

 

- další 
 

- Nesystémové a mnohdy laické úpravy Pravidel op. IV. PRV, formální, částečné, 
v rozporu s legislativou ČR. 

 

 

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. 

- S nedostatečnou motivací ke konzultacím se u našich žadatelů nesetkáváme – naopak. 

Možná k tomuto faktu přispívá absence kódu 998 v našich Fichí. 
- Předem a včas stanovit a zveřejnit návrh hodnotících kritérií pro hodnocení MAS. 

- Alokovat prioritně finanční prostředky pro financování MAS32+ v op. IV.1.1., přiblížení a 
srovnání podmínek realizace op. IV. PRV s MAS80. 

- Stanovit korekce hodnocení pro MAS32+ zavedením koeficientu k = 0,38 pro posuzování, 
stanovení bonusu finanční alokace MAS v roce 2012 a hodnocení realizace SPL MAS32+. 

 

 

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.), 
- beze změn  

 

- ve Fichích, 
- U Fichí 1 a 2 byla změněna textová část u preferenčního kriteria, aby odpovídala 

bodovému ohodnocení.  
- Fiche byly změněny ve smyslu nového formuláře Fiche platného od 18. kola příjmu 

žádostí z důvodu aktualizace Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek 
opatření IV.1.2. 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2.: 

 Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:    0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 11 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:  4 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 
na místě realizace      35 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 55 

Počet účastí na kontrolách SZIF:    3 

Další: 
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 6. Zaměstnanci (na IV.1.1.) 

 

Jméno, příjmení Pracovní 
smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 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 

 

- Monitoring a analýzy společné problematiky k projektům v op. IV.2.1, příprava projektu 

spolupráce s ohledem na změnu pravidel v op. IV.2.1  

- Řešení veřejné osobní železniční a autobusové dopravy v regionu působnosti s ohledem 

na trend jejího omezování. 
 

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
 

- v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.), 
 

- administrace projektů op. IV.1.2,  
- v případě schválení projektu spolupráce jeho finální příprava a realizace. 
- Zvýšení počtu členů/partnerů MAS. 

 

 

 

 

 

 

Datum: 30.12.2012   Podpis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


