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Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Název MAS:
Zpracovatel zprávy:
Kontakt:
Sledované období:

MAS Železnohorský region, o.s.
Kateřina Korejtková – manažer MAS
vn.konzult@tiscali.cz, 606436659
1.etapa 2013

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období
Akce pořádané MAS ŽR:
- 16.1.2013 Zasedání Představenstva a Komise pro cestovní ruch MAS ŽR v centrále MAS v
Heřmanově Městci. Program:
1. Aktualizace harmonogramu akcí 2013
2. Přehled hospodaření za r. 2012, návrh rozpočtu na r. 2013
3. Realizace Strategického plánu LEADER
- zásobník projektů
- vyhlášení 5. výzvy
- znění aktualizovaných pravidel
4. Akce a materiály pro rok 2013
- výjezdní seminář Jeseníky
- Dny ŽR 2013
- materiály série A4 – kontrola přípravy podkladů zpracovatelů
- EDEN 2013
- regionální značení – návrh mapy A3, přihlášky dalších výrobců, noviny Doma v ŽR 2013…
- putovní výstava reg. výrobků
- stav projektů: ABS for local producers, Putování za poznáním, Krok za krokem geoparkem
5. Příprava valné hromady
6. Různé
- 30.1.2013 Setkání aktérů rozvoje v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit - nedílné
součásti celkového rozvoje venkova na území Železných hor v centrále MAS v Heřmanově Městci.
Program:
1. Aktuální informace o podpoře aktivit CR ve spolupráci s MMR ČR
Ing. Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu MMR, Ing. Rostislav Hošek, odbor
cestovního ruchu MMR
2. Představení aktivit jednotlivých aktérů CR na území Železných hor pro r. 2013 s výhledem do r.
2014
MAS Železnohorský region
Vodní zdroje Chrudim – Národní geopark Železné hory
CHKO Železné hory
Společnost přátel Železných hor
Další subjekty dle zájmu
3. Stanovení formy aktivní spolupráce subjektů na území Železných hor
4. Stanovení potenciálních společných aktivit a projektů
5. Závěrečné shrnutí
Výstupem z akce bylo zjištění konkrétních aktivit partnerů na území MAS ŽR, jako podkladu pro
Územní strategii 2014-2020.
- 21.2.2013 Seminář k opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění v rámci partnerství
s MAS Železnohorský region pro zástupce partnerských MAS Chrudimsko, MAS Bohdanečsko a MAS
Region Kunětické hory v centrále MAS v Heřmanově Městci. Program:
1. Proces administrace žádosti
2. Příprava na realizaci projektu
3. Různé
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- 28.2.2013 Zasedání Představenstva a Komise pro cestovní ruch MAS ŽR v restauraci ve Sportovně
relaxačním centru Třemošnice. Program:
1. Zpráva o hospodaření:
2. Aktuální stav realizace Strategického plánu LEADER (SPL), vyhlášení 5.výzvy
3. Harmonogram a popis aktivit pro r. 2013
4. Různé
- 28.2.2013 Jednání Valné hromady MAS Železnohorský region, o.s. v restauraci ve Sportovně
relaxačním centru Třemošnice. Program:
1. Vstup nových členů
2. Hospodaření: schválení hospodářského výsledku za r. 2012, schválení výše členských příspěvků
na r. 2013, schválení rozpočtu na r. 2013
3. Aktuální stav realizace Strategického plánu LEADER (SPL), vyhlášení 5.výzvy
4. Harmonogram a popis aktivit pro r. 2013
5. Různé
6. Prezentace zajímavých aktivit členů, partnerů a přátel – prezentace SRC Třemošnice
- 14. a 15.3.2013 Výjezdní pracovní seminář na území partnerské MAS Horní Pomoraví
Téma: udržitelný cestovní ruch – diverzifikace činností venkovských podnikatelů – systém odbytu
místní produkce – rozvoj infrastruktury v rámci posílení stability a zajištění udržitelnosti rozvoje
venkova. Semináře se zúčastnilo 16 osob z řad zaměstnanců a orgánů MAS.
- 4.4.2013 Seminář pro žadatele do 5. výzvy SPL „Návrat ke kořenům“ MAS Železnohorský
region, o.s. v centrále MAS v Heřmanově Městci. V rámci semináře byli potencionální žadatelé
seznámeni s vyhlášenou 5. výzvou MAS a informacemi o postupu při zpracování a registraci žádostí o
dotaci. Účast 20 potencionálních žadatelů.
- 3.4.2013 Vyhlášení 5.výzvy pro žadatele
- Datum vyhlášení výzvy:
3. dubna 2013
- Seminář pro potenciální žadatele:
4. dubna 2013, 13.00 hod., kancelář MAS ŽR
- Datum příjmu žádostí:
25. a 26. duben 2013 (9 – 16 hod.)
- Místo příjmu žádostí:
Turistické informační centrum Heřmanoměstecko,
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
- Datum ukončení příjmu:
26. dubna 2013 v 16:00 hod.
- Projekty budou registrovány na SZIF:
v rámci 19 kola příjmu žádostí v termínu 5. – 11. 6. 2013
V rámci 5.výzvy bylo vyhlášeno všech 6 fichí MAS Železnohorský a bylo zaregistrováno 26 projektových
žádostí.
Fiche č. 1: Návrat ke kořenům
- 2 projekty
Fiche č. 2: Obnova venkova
- 5 projektů
Fiche č. 3: Živý venkov
- 12 projektů
Fiche č. 4: Poznání regionu
- 1 projekt
Fiche č. 5: Krajina krásnější
- 5 projektů
Fiche č. 6: Cestovní ruch
- 1 projekt
V současné době probíhá administrace žádostí.
18. – 21.4.2013 Dny Železnohorského regionu – stěžejní propagační akce MAS v rámci zveřejňování
informací o aktuální činnosti MAS a o realizovaných projektech v rámci SPL. Výstupem z akce bylo
v rámci komunitního plánování zjištění konkrétních aktivit, požadavků, názorů obyvatel a návštěvníků
na území MAS ŽR, jako podkladu pro Územní strategii 2014-2020.
Po celou etapu probíhala přímá podpora a pomoc novým a nepodpořeným MAS v Pardubickém kraji při jejich
přípravě projektu, zpracování žádostí a příloh, podání a administraci Žádostí o dotaci do opatření III.4.1.
Získávání dovedností, animace a provádění pro období 2014-2020 (MAS Region Kunětické hory, MAS
Chrudimsko, MAS Bohdanečsko).
Účast na vzdělávacích akcích zaměstnanců a orgánů MAS:
- 24.1.2013 Setkání členů KS NS MAS ČR PK v Žamberku. Program: Nominace a volby zástupců
MAS do Výboru NS MAS ČR a pracovních skupin, informace z Výboru apod., informace z
vyjednávání a o novém programovacím období - Pošmurný, Krist. Účast 2 zaměstnanci MAS.
- 14. a 15.3.2013 Výjezdní pracovní seminář na území partnerské MAS Horní Pomoraví
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Téma: udržitelný cestovní ruch – diverzifikace činností venkovských podnikatelů – systém odbytu
místní produkce – rozvoj infrastruktury v rámci posílení stability a zajištění udržitelnosti rozvoje
venkova. Semináře se zúčastnilo 16 osob z řad zaměstnanců a orgánů MAS.
10.4.2013 Setkání členů KS NS MAS ČR PK v Multifunkčním centru v Hlinsku. Program: Zprávy
z výboru a z VH NS MAS, z jednání pracovních skupin a KÚ, Zprávy z jednotlivých MAS, obsah a
rozsah činnosti KS 2013, výměna zkušeností mezi MAS PK. Účast 2 zaměstnanci MAS.

Činnost v rámci propagace MAS a projektů realizovaných ze SPL:
- Vydání propagačních plakátů na Dny Železnohorského regionu – A3 50ks, A4 300ks
- Vydání propagační skládačky Stopy světových válek, form. A4, 2 sklady, 5000ks
- Vydání propagační skládačky Slavné osobnosti, form. A4, 2 sklady, 5000ks
- Vydání propagační skládačky Parky a zahrady, form. A4, 2 sklady, 5000ks
- Vydání propagační skládačky Drobné sakrální stavby, form. A4, 2 sklady, 5000ks
- Vydání informační letáku o MAS Železnohorský region DL, 40000ks
- Seminář: ČESKÁ REGIONÁLNÍ TRADICE, cesta k efektivní podpoře hospodářské stability venkova
v Senátu PČR - představení systému regionálního značení pro místní produkci, propagace území MAS

2. Problémy při realizaci SPL
V rámci této etapy došlo k jednomu problému u projektu žadatele ze 3. Výzvy MAS Železnohorského regionu.
Žadatel: Římskokatolická farnost Turkovice u Přelouče
Projekt: Oprava zvonu ve zvonici, reg. číslo: 11/013/41200/110/000669/1
Na základě žádosti o proplacení výdajů projektu došlo k udělení 100 % korekce na projekt z důvodu, že
bankovní účet není výhradně ve vlastnictví žadatele. V současné době bylo podáno odvolání proti této 100 %
korekci z důvodu doložení dalších požadovaných dokladů, že žadatel prokazatelně má disponibilní právo
k vedení tohoto účtu (více farností mívá společný účet). V současné době běží odvolání.
MAS z následného důvodu, že nezachytila dostatečnou neprůkaznost dokladu o bankovním účtu, dostala 1%
korekci. Na základě doložení doplňujících dokladů žadatelem, došlo k odvolání MAS proti této korekci.
Protože problémy s průkazností dokladu neodhalila ani kontrola ze strany SZIF na úřadu ani na místě (protokol o
záznamu z kontroly obsahuje schválení dokladů), předpokládáme, že odvolání žadatele i MAS bude kladně
vyřízeno. V opačném případě budeme požadovat i přenesení zodpovědnosti na pracovníky RP SZIF HK.
U zbývajících projektů při kontrolách žadatelů z 3. a 4. výzvy MAS Železnohorský region, o.s. nedošlo
k žádným problémům. Celkem proběhlo 5 namátkových kontrol na místě u žadatelů, všech kontrol se zúčastnil
administrativní pracovník MAS Martin Písař.
V rámci projektů z 3.výzvy dochází k dokončování posledního realizovaného projektu z této výzvy,
předpokládaný termín dokončení do konce května. V rámci 4. výzvy dochází v současné době převážně
k začátku fyzických realizací, pouze 2 projekty z této výzvy již ukončeny – u jednoho se čeká na kontrolu na
místě ze strany SZIF (proběhne 6.5.2013), u druhého probíhá příprava žádosti o proplacení. Prozatím bez
problémů.
Proběhlo vyhlášení 5. Výzvy MAS ŽR, uskutečnil se seminář pro potenciální žadatele a proběhl sběr
projektových žádostí, celkem bylo zaregistrováno 26 projektových žádostí, probíhá administrativní kontrola.
Prozatím bez problémů.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení
Problémům předcházejí zaměstnanci MAS následujícím způsobem:
- pravidelné zveřejňování aktuálních informací v regionu na webu MAS
- přímá a detailní osobní komunikace s potenciálními žadateli, realizátory
- seznámení se pracovníků s obsahem projektů v reálu a na místě
- vypracován vlastní systém kontroly průběhu realizace jednotlivých projektů žadatelů (1x za měsíc má
na základě výzvy MAS povinnost nahlásit stav realizace projektu, pracovník MAS hlídá termínově a
obsahově realizaci jednotlivých projektů na základě dokumentace žádosti a Rozhodnutí o dotaci)

4. Změny
Na základě zasedání Valné hromady MAS došlo k přijetí nových členů:
- Anna Bořilová – podnikatelský sektor
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- VISION SWORD s.r.o. – podnikatelský sektor
- První zemědělská a.s. Tuněchody – podnikatelský sektor
- Dětský lesní klub Za bukem o.s. – neziskový sektor
- Východočeský aeroklub Pardubice o.s. - Letiště Podhořany – neziskový sektor
- ZOD družstvo Stolany – podnikatelský sektor
Zároveň bylo ukončeno jedno členství na základě písemné žádosti:
- Progres, v.o.s. – podnikatelský sektor
Na základě ukončení členství Progres, v.o.s., zástupce Ing. Jaroslava Ulricha který byl členem kontrolní komise
MAS ŽR, došlo k volbě nového člena kontrolní komise, kterým se stal Vlastimil Marek ze Ventury_Venkov,
s.r.o.
Dále došlo ke změně člena výběrové komise - Hanu Böhmovou ze Společnosti přátel Železných hor nahradila
Ing. Taťána Holavová ze společnosti Centrum pro mě.
Z důvodu stále narůstající náročnosti s realizací SPL byla na Dohodu o provedení práce zaměstnána jako
administrativní pracovnice Hana Böhmová. Rozsah práce max. 32 hodin měsíčně, max. však 300 hodin ročně.

5. Souhrn za projekty IV.1.2.
Počet nově přijatých žádostí o dotaci:
Počet Hlášení o změnách posouzených ze strany MAS:
Počet Žádostí zkontrolovaných MAS:
Počet provedených návštěv / konzultací k projektů:
- na místě realizace
- v kanceláři
Počet účastí na kontrolách SZIF u žadatelů
Počet účastí na kontrolách SZIF u MAS

26
2
1
86
22
92
0
1

6. Zaměstnanci
Jméno a příjmení
Kateřina Korejtková

Pracovní smlouva
DPP

Martin Písař

DPČ

Hana Böhmová

DPP

Úvazek
částečný
300 hodin ročně
částečný
60 hodin měsíčně
částečný
300 hodin ročně

Náplň práce
manažerka
administrace projektů,
administrace činnosti
centrály MAS
administrace projektů

7. Popis ostatní činnosti MAS (nesouvisejících přímo se SPL, např. dle ISÚ)
V rámci spolupráce MAS Železnohorský region s Asociací kempů ČR (sídlo organizace shodné se sídlem MAS)
se MAS prezentovala na veletrzích v Brně, Olomouci, Praze, Jablonci nad Jizerou, Hradci Králové a v Ostravě.
V rámci posílení cestovního ruchu v regionu se MAS již počtvrté zúčastnila národního kola evropské soutěže
European Destinations of Excellence, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a agentura
cestovního ruchu CzechTourism. V letošním roce se MAS zúčastnila s projektem „Systém programů pro lidi
s hendikepem, aneb všichni zvládnete navštívit Železné hory“.
V rámci 1. Etapy MAS ŽR došlo v rámci udržitelnosti k aktualizaci realizovaného projektu spolupráce s MAS
Region Kunětické hory „Programy pro školy“.
Došlo k obhajobě dvou projektu spolupráce:
1) Mezinárodní projekt spolupráce ABS for local producers – pomoc na rozvoji podpory odbytu a
propagace produktů v Lotyšsku, spolupráce s ARZ. Projekt vybrán k realizaci, v současné době se čeká
na výzvu k podpisu dohody.
2) Národní projekt spolupráce Putování za poznáním – humoristický interaktivní turistický průvodce,
MAS ŽR, MAS RKH, MAS Litomyšlsko, form. A6, z každého regionu uvedeno 5 cílů – méně
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známých zajímavostí, všechny cíle budou zokruhovány do celku, text doplněn kresbami, kvízovými
otázkami, výsledky budou výherní s odměnou. Projekt nevybrán k realizaci, ale bude aktualizován a
podán znovu do červnové výzvy. Tentokrát bude podán pouze s MAS Region Kunětické hory, jako
nadstavba Programů pro školy.
Probíhá dohoda a zpracování dalších projektů spolupráce:
1) nová verze projektu spolupráce Putování za poznáním vzhledem k důležitosti jeho významu pro
regiony (MAS RKH, MAS ŽR)
2) nový projekt spolupráce Krok za krokem regiony – detailní informační systém regionů zaměřený i na
hendikepované (MAS ŽR, MAS RKH)
3) nový projekt spolupráce Krajina je našim zrcadlem – vzdělávání v rámci odborné péče o veřejné
zelené plochy, odborné exkurze, ukázkové úpravy lokalit (MAS Hradecký venkov, MAS Společná
Cidlina, MAS Hradecký venkov, MAS ŽR)
Realizace regionálního značení pod značkou ŽELEZNÉ HORY - regionální produkt. Při realizaci 1. etapy
proběhlo třetí zasedání certifikační komise k regionálním výrobkům. Na tomto jednání byl certifikován 1 nový
výrobek, jedná se o:
Blanku Machotovou - Dekorace a aranžování z přírodnin a suchých květin
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období
Administrace realizace projektů 4. výzvy: Průběžná pomoc realizátorům projektů.
5. výzva MAS: Sběr žádostí, administrativní kontrola
Akce MAS:
Jednání představenstva a komise pro cestovní ruch: schválení vybraných žádostí, propagace MAS, příprava
činnosti na další období.
Výjezdní seminář na území MAS Horní Pomoraví ve spolupráci s členem – Regionální školou obnovy venkova
Čepí..
Realizace akcí a činností dle plánu mimo realizaci SPL.
Přímá podpora, pomoc při administraci a realizaci projektů v opatření III.4.1. - MAS ŽR provádí činnost v rámci
odborného garanta pro MAS Region Kunětické hory, MAS Chrudimsko, MAS Bohdanečsko.
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