
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: září - prosinec 2012 

Název MAS: MAS Litomyšlsko o.p.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ivona Svobodová, ředitel a manažer MAS 

kontakt: 733 705 320, mas-lit@seznam.cz, Proseč 125, 539 44, Proseč 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 
aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

Administrace žádostí o dotaci – realizované projekty – hlášení o 

změnách, monitoringy, žádosti o proplacení 
Příjem nové obce do organizace MAS 

Zahájení realizace projektu „Finanční gramotnost“ 
Vytvoření nových pracovních skupin 

Návrhy na další projekty pro rok 2013 
Aktualizace preferenčních krítérií 

Aktualizace dat z regionu – sběr dat 
Aktivitace návrhu volby nových členů orgánů MAS – DR, SR, PV, VK 

Monitoring a evaluace 
Propagační aktivity – Zpravodaj č. 2, letáky, reklama v rádiu, 

v regionální televizi, ve zpravodajích, facebook, webové stránky MAS 
Jednání s NS, KS MAS ČR 
Konzultace projektových záměrů a vyhledávání dotačních příležitostí 
Vytváření zásobníku projektů 
Monitoring v době udržitelnosti 
Vyhlášení 6. Výzvy k příjmu žádosti o dotaci + konzultace, příprava 
na příjem žádostí o dotaci 
Navazování nových partnerství 

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

Venkov 2012 – Venkov na Hranici 
CSV – exkurze – dlouhodobě fungující MAS, zahraniční MAS 

• informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 
• Realizace projektu „Informační plakát“. Každý 

měsíc počínaje únorem 2011 vydává MAS Litomyšlsko 
Informační plakát, kde jsou informace o akcích a 
aktivitách, které se konají v regionu MAS. Kancelář 
MAS zajistí informace od subjektů v obci, zajistí 
grafiku, tisk plakátu a distribuci do 40 obcí regionu. Obecní úřady 
zajistí vyvěšení plakátu a dohlíží, aby nebyl po dobu jednoho měsíce 
zničen. 

• Zpravodaj č.2 
 
  



• Projekt finanční gramotnost  
1. Do škol 
2. Pro učitele 
3. Pro veřejnost 

Cílem projektu je inovativní přístup v otázce vzdělávání v oblasti 
financí a hospodaření s nimi. Cílem projektu je realizace souboru 
seminářů, které budou přednášeny na základních a středních 
školách v regionu MAS. Nyní se přihlásilo 8 základních škol a střední 
školy jsou v jednání. Pro představu, jak semináře budou probíhat, 
realizovali jsme úvodní hodiny na školách, které se setkaly 
s úspěchem. Pedagogové si vyžádali i speciální hodiny přímo pro ně, 
aby mohli též finanční gramotnost vyučovat. Dalším projektem je 
finanční gramotnost pro veřejnost – seminář zaměřený na širokou 
veřejnost. První seminář měl velkou propagační podporu – i 
propagace MAS – reklama v rádiu, v regionální televizi, letáky, 
inzerce, facebook, webové stránky MAS, directmailing. Bohužel ke 
špatnému počasí nebyla účast vysoká, avšak projekt budeme dále 
realizovat za podpory  zástupců obcí, se kterými se bude konat další 
seminář v únoru 2013 a následně budeme projekt rozšiřovat mezi 
širokou veřejnost. Nabízíme tento projekt jako inovativní a přístupný 
pro ostatní MAS. K projektu se připojil partner MAS, který poskytuje 
lekce bezplatně.  
 

• Barborka párty – Českomoravská asociace 
podnikatelek a manažerek ČR 

Propagační akce organizace, která má za cíl podporovat 
podnikatelky a manažerky v regionu. Akce – Barborka párty – měla 
za cíl seznámit veřejnost s organizací, představit její aktivity a 
oslovit širokou veřejnost z řad podnikatelek a manažerek. MAS 
Litomyšlsko se prezentovala na akci a byla nápomocná s propagací 
akce – letáky, informace na facebook, webové stránky, directmailing 

  
 
 

 
 

• zasedání pracovních skupin a jejich závěry  
• Pracovní skupina Projekty – Pracovní skupina vytvořena za účelem 

navrhování, projednávání, organizování a realizace projektů nad 
rámec poskytování dotací. 
Pracovní skupina se skládá 
z dobrovolníků regionu.  

• 2.10.2012, 11.12.2012 
• Závěry: koncepce projektu 

Finanční gramotnost, Svatební den 



– 2013, Fotografická soutěž – 2013, Regionální produkt, Putování 
historií a časem, Dotační poradenství, Personální poradenství 

• Pracovní skupina ISRÚ – aktualizace a sběr dat z regionu, listopad 
2012 
 

• další (účast na výstavách apod.) 
Venkov 2012 

 
 

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

V současné době se zaměřujeme na vyhledávání nových členů a osob, které 
mohou být přínosem pro realizaci SPL.  

Další problémy v naší činnosti neshledáváme.  

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

• Opatření, kterým předcházíme problémům při realizaci projektů z Opatření 
IV.1.2 je monitoring. MAS Litomyšlsko monitoruje průběh realizace 
projektu od výchozího stavu, přes realizaci až po ukončení. V tomto období 
je pracovník MAS v kontaktu s žadateli a může formou osobní návštěvy a 
přímé konzultace podchytit možné administrativní nebo věcné problémy, 
které mohou při realizaci projektu nastat. Tyto postupy se osvědčily jako 
velice cenné a často byly jisté problémy včas zjištěny a vyřešeny. Příjemci 
dotace tuto aktivitu velice vítají.  

• Další aktivitou je komunikace a aktivní přístup k žadatelům a dalším 
subjektům v regionu, nabídka pomoci v dotačních titulech, hledání 
možnosti spolupráce mezi subjekty v obcích.  

Aktivně vyhledáváme nové členy, kteří mohou být přínosem do MAS Litomyšlsko. 
Zaměřujeme se na osobní oslovení takových lidí a zástupců organizací, se kterými 
MAS již dříve spolupracovala a snažíme se je zapojit do aktivního dění a díky ním 
vyhledávat další osoby, které by mohly být přínosem pro činnost organizace. 
Plánujeme posílit reklamní k 

•  

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): 

Ve sledovaném období nebyly změny.  

4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0  

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 9 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:  

na místě realizace: monitoring 8 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 90 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 

Další: 
 



 

5. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní 
smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ivona 
Svobodová 

Pracovní smlouva 1,0/680 Administrátorka 
projektů, 
manažer MAS, 
ředitel MAS 

 

Mgr. Milan 
Zanina 

DPP 0,2/300 Manažer  Říjen,listopad 
2012 

Michaela 
Dušková 

Pracovní smlouva 1,0/680 Administrativí 
práce 

Listopad 2012 

Jan Řebíček 
DiS 

DPP 0,01 Grafické práce Infoplakát, 
zpravodaj 

Alena 
Bartošová 

DPP 0,01 Realizace 
projektů k SPL 

Podpůrná 
pomoc při 
realizaci 
projektů 

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

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 
 
MAS Litomyšlsko aktivně vyhledává další dotační možnosti jak přispět k zlepšení života 
ve venkovských oblastech. Vytváříme zásobník projektů a vyhledáváme možnosti 
realizace a pomoci při dalších projektech, které nesouvisí s Opatřením IV.1.2. 
Příprava dalších vlastních projektových záměrů (navázání spolupráce s partnery, 
vytváření partnerství se subjekty v regionu). 
Aktivní zahájení příprav k vytvoření Integrované strategie rozvoje území.  

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Vyhlášení 6. výzvy k příjmu žádosti o dotaci z PRV 

Plánované projekty nad rámec SPL 2013 – Fotografická soutěž, Svatební den, Personální 
poradenství, Regionální potravina, Nové Logo MAS, vyhledávání nových partnerů a 
možností. 

 

 

Datum:  7.1.2013      Podpis: 

          Ivona Svobodová 

          ředitel 


