Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období :

leden – duben 2011

Název MAS:

MAS Partnerství venkova

Zpracovatel zprávy: Petr Dvořáček – manažer MAS
Kontakt :

tel. 774 457 340 e-mail: dvoracek@maspartnerstvi.cz

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

-

MAS vzhledem ke změně pravidel a přípravě aktualizace SPL, nevyhlašovala výzvu a
neprováděla tedy ani výběr projektů.

-

Zaměstnanci MAS se zúčastňovali vzdělávacích akcí v rámci projektu Krajského
sdružení NS MAS ČR Jm kraje Tradice a inovace ve venkovském cestovním ruchu na
jižní Moravě, školení k novým změnám v opatření IV.1.1 a IV 1.2, přípravy a zajišťování
konference NS MAS v Křtinách. Jejich přínosem byla jednak výměna zkušeností jak se
to dělá při podpoře cestovního ruchu v jiném území, dále získání informací nutných
k další činnosti MAS v souvislosti se změnou Pravidel IV.1.1 a IV.1.2, včetně úprav
jednotlivých fiche. A konference NS MAS dala hlavně informace, jak díl s Leaderem po
roce 2013.

-

V rámci propagace byla asi naší nejvýznamnější akcí aktivní účast MAS na veletrhu
Regiontour Brno v měsíci lednu, kde jsme se presentovali našimi propagačními
materiály v rámci stánku Boskovicka a pokřtili jsme naše DVD zaměřené na propagaci
našeho území i realizovaných akcí z naší 1. výzvy roku 2009. MAS se podílela
propagačně i na dílčích akcích jednotlivých obcí formou propagačních předmětů a
materiálů, většinou formou tomboly. V rámci nové aktivity v rámci realizovaného
projektu ke Dni Země v obci Vanovice, se zúčastnila malování dětí na komunikaci.
Vítězné kresby odměnila rovněž propagačními materiály MAS.
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2. Problémy při realizaci SPL ( za uplynulé období i dlouhodobě)
Při administraci nebo kontrolách projektů IV.1.2 jsme se nesetkali s žádnými
problémy při administraci
Problémy ,které vznikají při realizaci IV1.1, vcelku úspěšně řešíme díky dobré
spolupráci s CP SZIF, kdy nám odborná posouzení dílčích problémů pomáhají
postupně odstraňovat dřívější nedostatky
Problémy z vyhlašování výzev v minulých obdobích nebyly, jen snad delší období, kdy
jsme čekali na schválení výzvy. V loňském roce se nám 2x odvolával jeden žadatel
(Město Letovice), vyřizování odvolání bylo zdlouhavé a v závěru roku nám způsobilo
to, že jsme nemohli uspokojit náhradí projekt. V roce 2011 to změnou pravidel
odpadá.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Určitě by pomohla pravidelná setkání pracovníků SZIF s MAS na úrovni kraje. Zejména
s pracovníky, kteří provádějí kontrolu jak projektů, tak i ŽOP.
4. Změny
MAS Partnerství venkova v období 1-4/2011, provedla aktualizaci SPL, která
spočívala ve změně všech výběrových kriterií, ze všech stávajících fiche byly
odstraněny vedlejší opatření, doplněna byla i monitorovací kriteria do roku 2013.
V duchu nových pravidel došlo i v úpravách ve všech fiche 1 – 6.
V členské základně jeden subjekt z důvodů zániku odešel a byl následně přijat nový,
rovněž podnikatelského charakteru, takže byl zachován poměr dle Pravidel. Od
14.12. 2010, byly komplexně vyměněny všechny orgány MAS / povinná obměna po 3
letech/, týkalo se to jak programového výboru, monitorovacího výboru i výběrové
komise.
V tomto období byla provedena i komplexní aktualizace ISÚ.

5. Souhrn za projekty IV.1.2 :
Jelikož nebyla vyhlašována výzva byly posuzovány pouze Hlášení o změnách u 3
projektů z roku 2010, provedených návštěv 4, ostatních v kanceláři MAS, telefonicky
a e-mailem - 21.
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Jelikož nebyla po 1. lednu 2011 podávána žádná ŽOP, neúčastnili jsme se na žádné
kontrole ze strany SZIF.

6. Změstnanci ( na IV.1.1 )

Jméno,

Pracovní

Úvazek/počet

příjmení

smlouva

odprac.hodin

Náplň práce

Poznámka

DPP/DPČ
Petr Dvořáček

Prac.smlouva

celý

Manažer MAS

Ing.Jana
Přichystalová

Prac. smlouva

celý

Manažerka MAS

7. Popis ostatních činností MAS
Projekt spolupráce IV.2.1 „Našim nejmenším“ – příprava výběrového řízení a
stanovení termínů doprovodných akcí, komunikace s ostatními partnery projektu
Projekt přeshraniční spolupráce se SR „Spoločný region“ připomínkování společné strategie, příprava propagačních materiálů

zpracování a

Projekt z ROP s MAS Boskovicko Plus – „Krajem pověstí a bájí,
aneb pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky „ - představení produktů projektu,
upřesnění pravidel, rozdělení materiálů pro IC, zahájení turistické sezóny v Č.Hoře.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období
Dokončení a schválení aktualizace SPL, příprava výzvy, semináře pro orgány MAS,
administrace žádostí a jejich výběr k podpoře, příprava propagačních akcí MAS
/Dožínky, Jarmark, Cyklovýlet atd/

Datum : 20. května 2011

Podpis :
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