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 Informace o výzvě 1/2014 MAS Znojemské vinařství 

Místní akční skupina Znojemské vinařství vyhlásila v roce 2014 výzvu pro 

příjem projektů. Byla vyhlášena Fiche č. 1 na Obnovu a rozvoj vesnic a také Fiche č. 5 

na Občanské vybavení a služby. Příjem projektů probíhal v termínu 5.2.2014 

a 6.2.2014. Bylo přijato celkem 8 projektů. Mezi zúčastněnými obcemi byli Práče, 

Mašovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice, Želetice, Dobšice, Bohutice, Suchohrdly 

a Hnanice. Dne 26. 2. 2014 proběhly veřejné obhajoby projektů. 

Všech 8 projektů bylo úspěšně obhájeno. Protože se všechny projekty vešly 

do alokace, byly zaregistrovány na RO SZIF Brno jako vybrané. 

Obec Hnanice obhajovala projekt s názvem „Úprava veřejného osvětlení 

k osvětlení kostela“, obec Želetice projekt „Oprava chodníků v Želeticích“, obec Práče 

měla projekt „Kulturní dům Práče – nákup nových stolů a židlí“. Obec Bohutice 

obhajovala projekt s názvem „Obnova vybavení dětského hřiště v zámeckém parku 

Bohutice“, obec Mašovice měla projekt „Rekonstrukce fasády ZŠ Mašovice“. Obec 

Dobšice přišla s projektem „Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Dobšice“. Obec 

Suchohrdly obhajovala projekt „Dětské centrum pohybu“. Obec Nový Šaldorf – 

Sedlešovice měla projekt nazvaný „Rekonstrukce obecního kulturního domu – oprava 

tanečního parketu“. 

Projekty byly zaregistrovány na SZIF v termínu od 3.3.2014 – 14.3.2014. 
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Přehled vybraných projektů v 20. kole 

 

Číslo 

nebo 

název 

Fiche 

Název žadatele Název projektu 
Počet 

bodů 
Dotace (Kč) 

1 Obec Hnanice Úprava veřejného osvětlení k osvětlení kostela 90 213 300 

1 Obec Želetice Oprava chodníku v Želeticích 86,25 239 140 

5 Obec Práče Kulturní dům Práče - nákup nových stolů a židlí 105 195 870 

5 Obec Bohutice 
Obnova vybavení dětského hřiště v zámeckém 

parku Bohutice 

102,

5 
104 804 

5 Obec Mašovice Rekonstrukce fasády ZŠ Mašovice 100 120 237 

5 Obec Dobšice Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Dobšice 97,5 95 059 

5 Obec Suchohrdly Dětské centrum pohybu 92,5 71 639 

5 
Obec Nový Šaldorf 

- Sedlešovice 

Rekonstrukce obecního kulturního domu - 

oprava tanečního parketu 
85 112 800 
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A jak vůbec vypadají pravidla pro zajištění 
transparentnosti výběru projektů a zamezení střetu 
zájmů? 

 
Jeden z prvních úkolů má Výběrová komise, která je výkonným orgánem 

Programového výboru. Výběrová komise provádí výběr projektů podle výběrových 
kritérií, dále sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty a v neposlední 
řadě vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu. 

Pracovníci kanceláře MAS připraví podklady pro veřejné obhajoby, jednání 

Výběrové komise a Programového výboru, kam se zařazuje seznam přijatých žádostí, 

harmonogram obhajob, kontrolní listy přijatelnosti, žádosti včetně příloh, formuláře 

pro bodování a hodnocení žádostí, pravidla a případné další dokumenty. Manažerky 

MAS oznámí žadatelům termín veřejných obhajob. Pracovníci kanceláře MAS zajistí 

prostory pro práci Výběrové komise. 

 

Způsob hodnocení a bodování  

Výběrovou komisi řídí předseda Výběrové komise, kdy Výběrová komise je 

čtyřčlenná. Výběrová komise má povinnost provést u všech žádostí, které prošly 

administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, bodové hodnocení. Výběrová 

komise posuzuje projekt na základě odevzdané žádosti a veřejných obhajob. Jedná se 

o veřejné vystoupení žadatele před hodnotiteli, popřípadě i veřejností, při kterém 

žadatel představí a obhájí svůj projektový záměr, zdůvodní potřebnost projektu 

a bodové hodnocení, které uvedl v projektu. 

Na začátku jednání Výběrové komise jsou její členové seznámeni s bodovacími 

kritérii. Před hodnocením konkrétního projektu jsou členové komise stručně 

seznámeni s jeho obsahem. Členové jsou také seznámeni s bodovým hodnocením, 

které si žadatel uvedl v projektu. Každý člen obdrží list s tabulkou, do které bude 

zapisovat své bodové hodnocení. Každý hodnotitel má dle hodnotících kritérii MAS 

možnost udělit plný počet bodů či jiný počet, dle bodového rozmezí uvedeného 

ve Fichi. Každý hodnotitel sečte body, které udělil jednotlivým projektům 

a podepsaný protokol předá předsedovi Výběrové komise. 

Po skončení hodnocení každého hodnotitele jsou údaje zapsány do PC. Pokud 

bude hodnocení jednotlivých hodnotitelů rozdílné, dojde poté k vypočtení průměru. 

Následně je sestaveno výsledné pořadí projektů. V případě, že alokace vymezená pro 

konkrétní výzvu bude přesažena, budou projekty, které se nevejdou do alokace 

stanoveny jako nevybrané. 
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Transparentnost a zamezení střetu zájmů 

Všichni přítomní členové budou hodnotit všechny projekty. Pokud je členem 

Výběrové komise osoba blízká k projektu, tato osoba v dané Fichi vůbec neboduje. 

Osoba blízká k projektu je ta, která je žadatelem nebo je v zastupitelstvu dané obce 

(pokud projekt předkládá obec) nebo má k žadateli příbuzenský vztah, apod. 

Hodnotitel má právo projekt dobrovolně nehodnotit. Hodnotitelé podepíší prohlášení 

o nepodjatosti před každým hodnocením. 

 

 

Kontrola Mateřské školy v obci Suchohrdly u Miroslavi 

Místní akční skupina Znojemské vinařství v měsíci dubnu uskutečnila např. 

kontrolu Mateřské školy v Suchohrdlech u Miroslavi. 
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Proběhla Valná hromada NS MAS ČR – 2014   

 

Jednání Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR se konalo 
v Týnci nad Sázavou dne 13. 3. 2014. Členem NS MAS je i Místní akční skupina 
Znojemské vinařství, o.s., která se také jednání účastnila. Na programu Valné 
hromady NS MAS bylo zmíněno memorandum o spolupráci s Českou zemědělskou 
univerzitou, výroční zpráva o hospodaření v roce 2013, schválení nových stanov nebo 
informace o činnosti Evropské asociace LEADER. Jednání se zúčastnil ministr 
zemědělství Marian Jurečka, který ocenil význam místních akčních skupin pro rozvoj 
venkovského prostoru. 

Hostem Valné hromady byl rektor České zemědělské univerzity Jiří Balík, 
který při této příležitosti podepsal společně s předsedou NS MAS Františkem 
Winterem Memorandum o spolupráci. Dalšími hosty jednání byla náměstkyně 
ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava 
Beneš Špalková, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova Pavel Sekáč, 1. náměstek 
ředitele SZIF Miloš Jirovský, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala 
a 1. místopředseda Sdružení místních samospráv Radim Sršeň. 

Valná hromada schválila hospodaření a účetní závěrku NS MAS za rok 2013. 
Rozpočet navržený pro letošní rok zahrnuje také projekty zaměřené realizaci 
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na území ČR na programového období 
2014-2020. Projekty byly podpořeny ministerstvem pro místní rozvoj a Operačním 
programem Technická pomoc (OPTP). Činnost NS bude nadále směřovat zejména 
k vyjednání co nejlepších a nejširších podmínek pro implementaci CLLD v ČR 
s důrazem na pravidla daných os operačních programů. Pracovní skupiny LEADER, 
Mezinárodní spolupráce, Program a vize a Vzdělávání představily svoje cíle pro rok 
2014. 

Na závěr akce byly schváleny nové stanovy organizace, které naplnily znění 
nového občanského zákoníku. Mimo jiné upravily název organizace na Národní síť 
Místních akčních skupin České republiky, z.s. a pro další volební valnou hromadu 
v roce 2015 svěřily volbu předsedy všem členům organizace. 
 
Zdroj: http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2014/valna-hromada-ns-mas-cr/  
 
 

      
 
 

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2014/valna-hromada-ns-mas-cr/
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Nejaktuálněji k budoucnosti místních akčních skupin  

Dne 20. března 2014 na jednání Poslanecké sněmovny zazněl zajímavý dotaz 
členky Předsednictva SMS ČR Věry Kovářové, která směřovala k ministryni pro 
místní rozvoj Věře Jourové.  

Dotaz byl zaměřen na rozdělení prostředků pro období 2014 – 2020, jelikož 
bylo zveřejněno memorandum organizací hájící zájmy venkovského prostoru „Území 
dimenze pro rozvoj venkova 2014+“, kde je podepsán Svaz měst a obcí, Sdružení 
místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova a v neposlední řadě přistoupila 
Asociace krajů ČR. Byl vysloven požadavek, aby z prostředků kohezní politiky EU 
bylo alokováno pro mechanismus LEADER/CLLD na realizaci projektů 35 mld. pro 
všechny certifikované místní akční skupiny. 

Ministryně pro místní rozvoj ČR považuje MAS za dobrý nástroj, který 
se osvědčil. Lidé pracující v MAS ve starém období pracovali celkem bez problémů 
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a s úspěchem rozdělovali poměrně velkou částku peněz. Tím přispěli ke komunitnímu 
rozvoji, spolkovému životu a rozvoji infrastruktury ve venkovském prostoru. Je 
samozřejmé, že rozvoj venkova je důležitým aspektem místního nebo regionálního 
rozvoje, takže počítáme s tím, že na venkov půjdou nejen peníze prostřednictvím 
MASek, protože toto je vlastně nástroj vytvoření pro financování určitých typů 
projektů, ale i z dalších možností prostřednictvím individuálních projektů. 
Momentálně bylo vyčleněno minimálně 200 miliard. Pro MAS jde do jednání částka 
minimálně 20  miliard z kohezní politiky a 7 miliard ze zemědělské politiky. Celkem 
27 miliard by mělo jít konkrétním 178 místním akčním skupinám.  

Porovnání s minulým obdobím, když by prošlo 27 miliard, tak je to celkem 130 
až 150 miliónů korun na jednu MAS, zatímco v minulém období to bylo 35 až 55 
miliónů korun na jednu MAS. Skutečně chceme 20 miliard z kohezní politiky po 
dohodě s partnery uvést v dohodě o partnerství s Bruselem jako částku minimální, 
dodala ministryně Jourová. Je to minimální částka, kterou budou moci MAS čerpat, 
která bude garantována. 
 
 
 

Příprava na nové období 2014 – 2020  

Integrovaná strategie rozvoje území MAS (ISÚ), vytvořená pro období 2014 – 

2020, vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí 

Komunitně vedeného místního rozvoje. Je zpracována metodou „zdola – 

nahoru“, tzn. na základě vzájemné komunikace a spolupráce mezi aktéry v regionu: 

občany, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v souladu 

s principy trvale udržitelného rozvoje, Strategií Evropa 2020 a dalšími relevantními 

dokumenty. Strategie byla vytvořena na základě reálných potřeb zjištěných 

prostřednictvím průzkumu regionu, kdy se do něj zapojilo téměř 1 000 občanů 

z území MAS. 

 Na podzim roku 2013 probíhalo ve všech členských obcích MAS dotazníkové 

šetření mezi cílovou skupinou občanů regionu. Zvláštní průzkum byl proveden i mezi 

podnikateli. Dále byl na webových stránkách MAS zveřejněn dotazník určený pro 

občany i volené zástupce. Cílem dotazníku bylo zjistit spokojenost dotčených subjektů 

s aktuální úrovní poskytovaných služeb v různých oblastech života, jak od vzdělávání, 

kultury, životního prostředí, sociálních služeb až po dopravu nebo podmínek 

podnikání a zaměstnanosti. Potřebným zjištěním byl názor na největší problém 

v daném území, návrhy na změny a rozvojové záměry. Dotazník vyplnilo 972 občanů 

a 53 podnikatelských subjektů. 

Proběhla jednání s veřejností, převážně volenými zástupci obcí a podnikateli, 

u „kulatých stolů“. V obci Hodonice dne 14. 11. 2013, v městysi Šatov dne 21. 11. 2013 

a také v městysi Oleksovice dne 26. 11. 2013. 

Na setkáních byly prezentovány novinky z přípravy programového období 

2014 – 2020, připravovaných změn a doporučení k přípravě propracovaných 

projektů s širšími dopady do regionu. Ke kulatým stolům byli přizváni zástupci všech 
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členů MAS. Na přípravě a zpracování strategie se podíleli členové realizačního týmu, 

zároveň s osobami odpovědnými za vypracování strategie. Konzultace v rámci tvorby 

strategie zastřešovala společnost AQE  advisors, a.s.  

Práce na tvorbě obsáhlého dokumentu SCLLD (Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje) místní akční skupiny Znojemské vinařství stále pokračuje. 

 

Pozvánky na regionální akce 

 Bantice  www.bantice.cz  

 10.5.2014 - Lampiónový průvod. Začátek ve 20.00 hodin. 

 7.6.2014 - Den dětí. Akce začíná v 15.00 hodin. 

 Bohutice www.bohutice.cz  

 26.4.2014 - Bohutický košt - ochutnávka vín spojená se slavnostním 

vyhlášením oceněných vín s doprovodem cimbálové muziky. Akce bude 

probíhat v 10:00 hodin na zámeckém nádvoří v Bohuticích. 

 10.5.2014 - Babská pouť 

 Dobšice www.dobsice.cz 

 26.4.2014 – Ochutnávka vín. Akci pořádá místní sdružení Českého 

zahrádkářského svazu od 14 hod. v restauraci Barák.  

 30.4.2014 – Tradiční pálení čarodějnic. Akce pořádaná místním 

sdružením SDH se koná od 18 hodin ve sportovním areálu. Bude hrát skupina 

PAROHÁČI. Vstupné 50 Kč. Od 18 hod. budou připraveny soutěže a zábavy 

pro děti. V 19.30 hod. vystoupení šermířské skupiny s ohňovou show. 

 17.5.2014 – 10. ročník dětského pětiboje. Pořádá TJ SOKOL 

Dobšice pro chlapce a dívky v několika věkových kategoriích. Koná 

se od 9 hod. ve sport. areálu. 

 1.6.2014 – Údolím na kole. Partnerská česko-rakouská 

cykloturistická akce po krásách jižní Moravy a Dolního Rakouska v příhraničí. 

Start v 9 hod. na přechodu mezi Jaroslavicemi a Seefeld – Kadolzem. 

 14.6.2014 – Dětský den (společně s DDD) = Dopoledne několik 

divadelních představení pro děti, odpoledne dětský den ve sportovním areálu, 

večer divadelní představení pro dospělé. Odpoledne plné her, zábav a soutěže 

hlavně pro děti pořádáme od 14 hod. ve sportovním areálu. V programu 

představíme různé pěvecké a taneční soubory, výcvik služebních psů a dravých 

ptáků, projížďky na koních, cyklistickou jízdu zručnosti, skákací hrad, 

trampolínu a další dětské atrakce. Vstupné dobrovolné. 

 14.6. 2014 – 9. ročník Memoriálu Josefa Nesnídala. Turnaj 

mužstev fotbalových přípravek se koná od 8 hod. ve sportovním areálu. Pořádá 

fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobšice. 

http://www.bantice.cz/
http://www.bohutice.cz/
http://www.dobsice.cz/
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 21.6.2014 – 9. ročník fotbalového turnaje žáků o pohár 

starosty. Pořádá fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobšice od 8 hod. ve sportovním 

areálu. 

 28. - 29.6.2014 – zájezd na pouť v Dobšicích u Nymburka. 

Dvoudenní zájezd na pouť v partnerské obci Dobšice u Nymburka spojený 

s návštěvou památek středních Čech a Prahy pořádá obecní úřad. Kromě poutě 

v Dobšicích nad Cidlinou navštívíme také další zajímavá místa Středočeského 

kraje (např. klášter Želiv, Technické muzeum Praha, filmové studio Praha 

apod.) 

 Hnanice www.obechnanice.cz 

 30.4.2014 – stavění máje a pálení čarodějnic. Událost bude 

probíhat u kostela sv. Wolfganga od 17:00 hod. 

 1.5.2014 – Oslavte s námi 1. Máj – ,,prvomájový průvod“ v 10:00 

hod. před místním pohostinstvím Christl. 

 Hodonice www.hodonice.cz  

 10.5.2014 – Divadelní představení Světáci. Akce pořádána obcí 

Hodonice, začíná v 19:00 hodin. Cena vstupenek v předprodeji 150 Kč, 

na místě 200 Kč. 

 Kuchařovice www.kucharovice.cz  

 3.5.2014 – XXV. Výstava vín. Začátek ve 13:00 hod. Cimbálová 

muzika KAPURA. Vstupné 50 Kč. 

 Prosiměřice www.prosimerice.cz  

 30.4.2014 – Pálení čarodějnic 

 9.5.2014 – Den vítězství 

 31.5.2014 – Konference CESTY 2014 

 7.6.2014 – Dětský den 

 Strachotice www.strachotice.cz  

 30.4.2014 – Pálení čarodějnic. Akce bude probíhat na fotbalovém 

hřišti v Micmanicích od 17:00 do cca 1:00 hod. Bude hrát – DUO ARCONA. 

 Tasovice www.tasovice.cz  

 26.4.2014 – SDH Tasovice - Okrsková soutěž v požárním 

útoku. Akce začíná v 9:00 hod. na hřišti za benzinou v Tasovicích. 

 Višňové www.visnove.cz  

 10.5.2014 – Divadelní spolek NÁVRAT o.s. uvede hru Aloise 

Dostála ,,Od starého k mladému posvícení“. Veselohra začíná v 19:00 hod. 

v kinosále. Režie Marie Machová. Vstupné 50 Kč. 

 11.5.2014 – Divadelní spolek NÁVRAT o.s. uvede hru Aloise 

Dostála ,,Od starého k mladému posvícení“. Veselohra začíná v 18:00 hod. 

v kinosále. Režie Marie Machová. Vstupné 50 Kč. 

 

 

 

 

http://www.obechnanice.cz/
http://www.hodonice.cz/
http://www.kucharovice.cz/
http://www.prosimerice.cz/
http://www.strachotice.cz/
http://www.tasovice.cz/
http://www.visnove.cz/
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Kontakty na MAS Znojemské vinařství

 
Předseda Rady MAS: Jiří Lukeš, Email: starosta@prosimerice.cz 
 

Manažerka MAS:  
Ing. Lenka Mrázková  
Email: L.mrazkova@post.cz  
Tel. 774 150 004  

Manažerka MAS:  
Ing. Veronika Schvomová  
Email: Schvomova@seznam.cz  
Tel. 775 975 004  
 

Adresa kanceláře:  
Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, kancelář 115, 116 
 
www.znojemskevinarstvi.cz 

 

http://www.znojemskevinarstvi.cz/

