
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: III. etapa 2012 (září – prosinec 2012) 

Název MAS: Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Zdeněk Smékal, Asistent MAS  

kontakt: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz, 777 562 205 

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

aktivity uskutečněné ve sledovaném období): vyhlášení výzvy, příjem projektů, 

zasedání výběrové komise, veřejné slyšení – obhajoba projektů, schválení 

Programovým výborem, registrace projektů na RO SZIF 

MAS Moravská cesta, o.s. ve sledovaném období nevyhlásila výzvu. 

 

 

V rámci III. Etapy 2012 (září - prosinec) se uskutečnily následující aktivity: 

 

Členové a zaměstnanci MAS Moravská cesta se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, 

seminářů, výstav, apod.: 

 

25.10.2012 – Veřejné projednání k přípravě Integrované strategie území MAS Moravská 

cesta pro období 2014 – 2020, Příkazy 

1.10. – 3.10.2012 – Konference venkov 2012, Nové Hrady  

6.11.- 7.11.2012 – Setkání MAS Olomouckého kraje, Sobotín  

19.10.2012 – prezentace na semináři „Výměna zkušeností s čerpáním dotací z PRV a 

dalších zdrojů mezi Zlínským a Olomouckým krajem, problematika venkova, činnost CSV, 

aktivity MAS v jednotlivých krajích a předpokládané směry vývoje“ (Hotel Rusava, 

Rusava) 

 

 

Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS: 

 

14.9.2012 – workshop v rámci projektu spolupráce Kroje našich krajů, Příkazy 

15.9.2012 – Den MAS, Příkazy 

18.9.2012 – Jednání Programového výboru (Červenka) 

5.10.2012 - Hanácké farmářské trhy v Litovli a řemeslný jarmark (náměstí v Litovli) 

26.-27.10.2012 – akce projektu spolupráce Kroje našich krajů – exkurze (Veľké 

Teriakovce, MAS Malohont) 

5.11.2012 – Setkání certifikovaných výrobců (Štěpánov – Základní umělecká škola) 

12.11.2012 – Kontrolní komise a monitorovací výbor (Červenka) 

27.11.2012 – Jednání Programového výboru (Červenka) 

29.11.2012 – Valné shromáždění (Červenka) 

2.12.2012 – Adventní slavnost v Bílé Lhotě (Bílá Lhota) 

14.12.2012 - Hanácké farmářské trhy v Litovli a řemeslný jarmark (náměstí v Litovli)  

 

 

Zasedání pracovních skupin a jejich závěry: 

 

 

5.11.2012 – Jednání Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Nová energie pro 

regionální značku (Štěpánov – Základní umělecká škola) 
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14.9.2012 – Jednání Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Kroje našich krajů 

(Motorest Zlatá Křepelka, Skrbeň) 

17.9.2012 - Jednání Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Kroje našich krajů 

(Blatnička, Tradice Slovácka) 

 

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

V uplynulém období se nevyskytly žádné závažnější problémy s realizací SPL (LEADER). 

Dne 12. listopadu 2012 proběhlo jednání kontrolní komise a monitorovacího výboru, 

kontrola účetních dokladů i monitorovacích zpráv proběhla v pořádku, nebyly shledány 

žádné nedostatky.   

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Žádné problémy nenastaly. 

 

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):  

Ve sledovaném období (září – prosinec 2012) neproběhla aktualizace SPL „Hanáci se 

rozkévale … včel ovidite“ 

 

 

Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 

--- 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 

 

Ve sledovaném období jsme posuzovali následující změnová hlášení: 

 

- obec Měrotín – Záchrana budovy postaví Měrotín na nohy (1) 

- obec Cholina – Obnova vybavení KD Záloženská Dvorana (1) 

- TJ Vodní Sporty Litovel – S pádlem na Moravě (1) 

- Jan Holub – Chladírenský box pro uskladnění školkařských výpěstků ovocných a 

okrasných rostlin  

- Sbor dobrovolných hasičů v Břuchotíně – Dětské hřiště Břuchotín (2) 

- Obec Skrbeň – Chodníky, parkoviště a odstavné plochy (1) 

- Obec Skrbeň – Jaro, léto, podzim, zima – v hasičárně je vždy prima (1)  

 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:  

 

- obec Měrotín – Záchrana budovy postaví Měrotín na nohy (1) 

- obec Cholina – Obnova vybavení KD Záloženská Dvorana (1) 

- TJ Vodní Sporty Litovel – S pádlem na Moravě (1) 

- Sbor dobrovolných hasičů v Břuchotíně – Dětské hřiště Břuchotín (1) 

 

Počet doposud provedených návštěv/konzultací k projektům: kvalifikovaný odhad 5 

Probíhají konzultace k předkládaným projektům do 10. výzvy, probíhají konzultace k další 

výzvě MAS Moravská cesta, která bude v květnu příštího roku.  



Další konzultace provádíme v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod. 

Pracovníci MAS také provádí konzultace k již realizovaným projektům 

(monitoring, příprava žádosti o proplacení, změnová hlášení atd.) 

 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3 

 

- obec Bouzov – Dětské hřiště v podhradí Bouzova (1) kontrola ex-post 

- Sagittaria – Zkvalitnění zázemí pro činnost Sagittarie II 

- Sbor dobrovolných hasičů v Břuchotíně – Dětské hřiště Břuchotín (1) 

 

Fyzické kontroly na místě se účastní alespoň jeden pracovník kanceláře MAS (pokud je 

dostatečný časový prostor, informuje i člena monitorovacího výboru). 

 

5. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, příjmení Pracovní 

smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Julie Zendulková PS 0,8 Manažer MAS 0,8 - Od 

19.10.2012 

Miloslava Hruškova PS 0,5 Manažer MAS  

Zdeněk Smékal PS 1,0 Manažer MAS  

Vendula Pírková PS 0,5 Monitoring projektů  

Pozn. Vendula Pírková od 6.10.2012 – Vendula Vičarová 

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

ISÚ):  

Ve čtvrtek 6. září v Haňovicích probíhalo 5. jednání Certifikační komise, nově byla 

přidělena značka „HANÁ regionální produkt“ dalším 7 výrobcům. Slavnostní předání 

certifikátů se uskutečnilo 15. září v Příkazech v Hanáckém skanzenu (Jarmark 

regionálních výrobků a folklorní slavnosti – Den MAS).   

V pondělí 26. listopadu v Července probíhalo 6. jednání Certifikační komise, značku 

„HANÁ regionální produkt“ získalo dalších 7 výrobců. Předání certifikátů probíhalo  

2. prosince v Bílé Lhotě (Adventní slavnost v Bílé Lhotě)  

 

2. 12. 2012 v Bílé Lhotě proběhlo také vyhlášení výsledků fotosoutěže na téma „Krajina 

naší Hané a zvířata ve volné přírodě“.  

 

 

 

Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 

- Veřejné projednání k přípravě Integrované strategie území MAS Moravská cesta pro 

období 2014 – 2020 

 

- Příprava na 10. výzvu MAS Moravská cesta a její vyhlášení 

 

 

V Července, dne 21. ledna 2013        

Podpis: 


