
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období:  LEDEN – DUBEN 2014 

Název MAS: Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 

Lucie Machová, finanční manažer/asistent MAS 

Kontakt: 773593020, 581601716, l.machova@regionhranicko.cz, 

ropa@regionhranicko.cz 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 

aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

 Kontrola žádostí o proplacení IV.1.2. (Holčák, Horníková, Hranická 

rozvojová agentura, ZD Partutovice, Ondroušek, Kozák, Tomášová) + 

případné konzultace a změnová hlášení 

 Žádost o proplacení zázemí MAS III. etapa 2013 

 Zpravodaj MAS 

 Propagace činnosti MAS na různých akcích…… 

 Konzultace s žadateli o projektových záměrech, žádostech o proplacení, 

realizaci projektových záměrů… 

 Sestavení rozpočtu na zázemí MAS pro rok 2014, cash-flow 2014 

 Plánování propagačních akcí pro rok 2014 v obcích ORP Hranice 

 Zajištění exkurze v rámci PS Hudební a filmová muzea 

 

Účast na vzdělávacích akcích:  

9.1.2014 – jednání KS NS MAS OlK 

19.2.2014 – školení NOZ – NROS Praha – F. Kopecký 

21.3.2014 – Slavnostní otevření muzeí Studená Loučka, Mohelnice – F. Kopecký 
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12. 3. 2014 – Seminář CLLD Týnec n/Sázavou, jednání VH NS MAS Týnec             

n/Sázavou – Kopecký, Machová 

 

7.3.2014 – VH KS NS MAS ČR v Mohelnici – F. 

Kopecký 

 

Informační a propagační akce 

(spolu)pořádané MAS: 

18. 2. 2014 – VH SPOV v Tupci u Veselíčka – 

prezentace MAS – F. Kopecký 

 

13. 2. 2014 – VH MR Hranicko v Ústí – 

prezentace MAS – F. Kopecký 

 

 

 

 

12. 4. 2014 – Farmářský trh Regionu Hranicko – spolupořádané s MěŽÚ Hranice 

 

 
 

Zasedání pracovních skupin: 

11.3.2014 zasedání PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura 

17.3.2014 zasedání PS Ekonomický rozvoj 

26.3.2014 zasedání PS Životní prostředí, technická a dopravní infrastruktura 

 

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

Realizace Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ probíhá bez problémů. 



3. 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): 

MAS ve sledovaném období provedla tyto změny: 

 Podání změnového hlášení č. 27 – změna úvazků zaměstnanců MAS 

 Podání změnového hlášení č. 28 – nahlášení nových zaměstnanců MAS a 

jejich úvazky, aktualizace členské základny MAS 

4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 10 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 7 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě: 0 

Ostatní konzultace: cca 25 osobních, telefonicky cca 20, e-mailem cca 10 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 5 

 

5. Zaměstnanci (na IV.1.1.) 
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Lucie 

Machová 

Pracovní 

smlouva 
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Mgr. 

František 

Kopecký 
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smlouva 
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0,5 úvazku 

Manažer 

MAS/LEADER 

 

Květoslava 

Stradějová 
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odpracovaných 

hodin, na 

základě 

výkazu práce 

Úklid kanceláře  

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

ISÚ):  

 

 Příprava Strategie území regionu Hranicko 2014-2020 

 

 PS Moravsko-polské cesty tradic a poznání 

V březnu podané změnové hlášení – změna místa realizace projektu (změna je již 

schválena), realizace projektu je téměř u konce, v nejbližší době bude podána 

ŽoP. 

 

 Mobilní vybavení 

Kalendář rezervací na webu je plně využíván. 

 

 Za poznáním a odkazem předků II. 

Projekt je administrován na RO SZIF, před kontrolou na místě s RO SZIF. 

 



 

 

 Hudební a filmová muzea našich regionů 

Projekt se realizuje, probíhá sběr filmových záznamů na starých kotoučích a VHS 

kazetách, následně bude probíhat digitalizace. V červnu 2014 MAS Hranicko a 

MAS Moravská brána pořádá exkurzi po stopách Bedřicha Smetany, která se 

uskuteční ve dnech 20. – 21. 6. 2014. 

 

Pozn.: V této etapě nastal souběh financování u cestovních výdajů (op. 

VI.2.1.), které si MAS uplatňuje v plné výši v op. IV.1.1. dle pravidel PRV. 

  

 Jiné 

 

24.3.2014 – konzultace audio-video řešení vybavení v rámci PS Hudební a filmová 

muzea ve Valašském Meziříčí 

11.2.2014 – podpis Dohody s RO SZIF – PS Hudební a filmová muzea 

25.2.2014 – konzultace v Olomouci na katedře muzikologie UP Olomouc – PS 

Hudební a filmová muzea 

7.1.2014 – jednání k PS Hudební a filmová muzea v Týně n/B, poté jednání 

v Olomouci na katedře muzikologie UP, dále jednání k tomuto projektu 

v Hustopečích n/B 

29.1.2014 – jednání k realizaci projektu v Potštátě – PS Moravsko-polské cesty 

tradic a poznání 

30.1.2014 - jednání k realizaci projektu ve Všechovicích – PS Moravsko-polské 

cesty tradic a poznání 

 

 

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 Kontrola Žádostí o proplacení, opatření IV.1.2., konzultace 

 Žádost o proplacení zázemí MAS II. etapa 2014 

 Žádost o proplacení Moravsko-polské cesty tradic a poznání 

 Realizace PS Hudební a filmová muzea našich regionů 

 Jednání orgánů MAS (Valná hromada, Programový výbor, Výbor 

partnerství) 

 Strategie rozvoje regionu Hranicko, další plánování strategie 2014+ 

 Certifikace MAS 

 VH NS MAS 

 Audit MAS za rok 2013 

 Exkurze v rámci PS Hudební a filmová muzea 

 

 

 

 

Datum:15. 5. 2014        

 

Podpis: Lucie Machová, finanční manažerka/asistentka MAS 


