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1. Přehled činnosti MAS za rok 2012

1.1 Přehled činnosti

22.2.2012 – podání žádosti na provozní dotaci, kterou poskytuje Kraj Vysočina Místních akčních 
skupinám kraje Vysočina

únor 2012 – analýza bílých míst v okolí MAS Zubří země, v roce 2012 budou osloveny pro vstup 
do MAS obce, které nejsou členy mikroregionů Bystřicko a Novoměstsko, ale patří do správních 
obvodů ORP Bystřice n.P. a Nového Města n.M. (Moravecké Pavlovice, Radkov a Skorotice na 
Bystřicku a Podolí a Radešín na Novoměstsku).
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5.3.2012 - podání přihlášky do NS MAS ČR, přihláška dne 6.3.2012 schválena výborem NS MAS 
ČR 

7.3.2012 - Havlíčkův Brod - zasedání krajského sdružení NS MAS

15.3.2012 -Rumburk – valná hromada NS MAS ČR

27.3.2012 -Jihlava - setkání s ředitelem SZIF Brno (připravila Celostátní síť pro venkov pro MAS 
kraje Vysočina)

15.5.2012 – Telč – zasedání krajského sdružení NS MAS – bylo rozhodnuto, že krajské sdružení 
NS MAS bude mít právní subjektivitu (o.p.s.) kvůli vzdělávání a získání dotací od Kraje Vysočina 
na mezidobí 2013-2014, Ing. Jarmila Zemanová je členem správní rady NS MAS, právní 
subjektivita bude vyřízena do konce června 2012 – další schůze 15.6.2012 v Habrech

5.6.2012 – Bystřice n.P. – setkání zástupců mikroregionu Bystřicko, Novoměstsko a městyse 
Nedvědice kvůli území působnosti MAS Zubří země a činnosti MAS v roce 2012

do konce června 2012 – přesně vymezené území působnosti MAS Zubří země (možnost 
vystoupení obce Křižánky, přistoupení mikroregionu Pernštejn a dalších obcí z ORP Bystřice n.P. 
a Nové Město n.M.), aktualizace členů MAS a členů orgánů MAS

září - říjen 2012 – podání žádosti do Programu rozvoje venkova na SZIF Praha na projekt 
osvojování schopností, který bude zaměřen na provozní náklady a aktualizaci strategie formou 
komunitního projednávání

září - říjen 2012 – podání žádosti do PRV na projekt mezinárodní spolupráce s MAS Vladař 
„LEADER Junior - Zdravá a vzdělaná mládež na  venkově a její jazyková gramotnost“

2014+ – po úspěšném dokončení projektu na osvojování schopností budeme moci žádat o dotaci 
na realizaci strategie – rozdělování finančních prostředků žadatelům z území MAS Zubří země
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2. Projekty a aktivity

2.1 Projekt „Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země na rok“

 21. února 2012 byla podána žádost na provozní dotaci, kterou poskytuje Kraj Vysočina 
Místních akčních skupinám kraje Vysočina.

 Projekt se týká spolufinancování části provozních nákladů MAS Zubří země za období 
roku 2012. 

 Finanční prostředky budou použity na: členský příspěvek NS MAS, aktualizaci www 
stránek MAS, nákup služeb účetních, nákup služeb poradenských (vytvoření žádosti do 
programu Osvojování v rámci PRV)

 Náklady projektu jsou ve výši 30.000,– Kč, požadovaná výše podpory je ve výši 100% 
nákladů. 

 Projekt byl podpořen

2.2 Projekt - Osvojování schopností

 V září - říjnu 2012 bude vyhlášen program pro nové či nepodpořené MAS - Osvojování 
schopností v rámci PRV (opatření III.4.1 – Osvojování schopností MAS pro přípravu na 
období 2014-2020).  Zde může MAS na aktualizaci strategie formou komunitního 
projednávání, mzdové náklady získat dotaci (100%) až 500.000,- Kč. 

 Max. 10 % bude určeno na realizaci malého projektu - tím bude vyzkoušena výběrová 
komise MAS.

 Projekt bude podán v říjnu 2012
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2.3 Projekt mezinárodní spolupráce

 V září - říjnu 2012 bude možná podán (zatím v jednání) na SZIF Praha projekt 
mezinárodní spolupráce s MAS Vladař.

 Projekt bude zaměřen na mimoškolní aktivity, které jsou směrovány na zdraví venkovské 
mládeže, vedení mládeže k aktivní  tělesné výchově a sportu.

 Cílová skupina: Mládež (12-15 let), Základní školy, všechny ZDŠ na území dané MAS
Zubří země, neregistrované mládež venkova. 

 Žadatel – MAS Vladař

 Náklady projektu na 1 MAS budou ve výši 300.000,– Kč, požadovaná výše podpory je ve 
výši 90% nákladů. 

 Projekt bude podán v říjnu 2012

3. Financování

3.1 Financování v letech 2012 - 2013

 Společnost nemá v roce 2012 žádné placené zaměstnance (funkce ředitele je vykonávána 
zatím bezplatně).

 Všechny aktivity byly provozovány na základě dobrovolnické práce.

 Provozní výdaje jsou hrazeny z finančních darů mikroregionu Bystřicko a Novoměstsko
z roku 2011 a z dotace Kraje Vysočina – 30.000,- Kč.

 Koncem roku 2012 se předpokládá financování MAS z dotace Programu rozvoje venkova 
- opatření III.4.1 – Osvojování schopností MAS pro přípravu na období 2014 - 2020.

3.2 Financování od roku 2014+

 Po úspěšném dokončení projektu na osvojování schopností budeme moci žádat o 
dotaci na realizaci strategie – rozdělování finančních prostředků žadatelům z území 
MAS Zubří země a také na provozní náklady v letech 2014-2020.

 MAS Zubří země bude fungovat na principu platební agentury (princip Fondu Vysočiny).
MAS by mohla rozdělovat až 30 mil. Kč ročně – celou osu III. Programu rozvoje venkova i 
finanční prostředky na menší projekty (do max 2,5 – 5 mil. Kč) v ostatních operačních 
programech ČR.

 V současné době vyjednávací tým NS MAS ČR lobuje na ministerstvech ČR.

 Další informace ve Zpravodaji venkova, který vydává NS MAS ČR a SPOV.




