Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

září – prosinec 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) :
-

Příprava 1. výzvy MAS pro rok 2011, školení žadatelů, příjem žádostí a jejich kontrola,
poradenství pro žadatele

-

Administrace 1. výzvy 2011, výběr projektů, a předání na RO SZIF v říjnu 2011

-

Příprava společného projektu 3 MAS v rámci opatření IV.2.1 – Venkov - můj domov
aneb „Víš, kde žiješ?“

-

Monitoring realizovaných projektů z předešlých výzev, kontrola ŽOP

-

Realizace projektu přeshraniční spolupráce se SR – Spoločný region a realizace
druhého projektu „ S chuťou po stopách historie a krás prírody“

-

Realizace projektů 3 MAS v rámci IV.2.1, „Našim nejmenším“, zajištění doprovodných
aktivit

-

V rámci propagace byl asi naší nejvýznamnější akcí 2. Malohanácký řemeslný jarmark
ve Vanovicích a 7. Dožínkové slavnosti ve Vískách, u kterých byla MAS hlavním
pořadatelem a Zemi živitelce 2011 v Českých Budějovicích.
2. Problémy při realizaci SPL ( za uplynulé období i dlouhodobě)
Při administraci nebo kontrolách projektů IV.1.2 jsme se setkali s jedním odvoláním
žadatele proti rozhodnutí výběrové komise, kterým mu nebyla přiznána dotace – bylo
vyřešeno s CP SZIF.
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Problémy, které vznikají při realizaci IV.1.1 a IV.1.2., vcelku úspěšně řešíme díky
dobré spolupráci s CP SZIF a RO SZIF Brno, kdy nám odborná posouzení dílčích
problémů pomáhají postupně odstraňovat dřívější nedostatky.
Problémy s vyhlášením výzvy nebyly, rychlé bylo i její schválení. V roce 2011 se
změnou pravidel zjednodušilo zpracování žádostí jednotlivými žadateli a dá se říct, že
i naše následné kontroly. Bylo by vhodné do takto vytvořeného systému alespoň
zásadně nevstupovat a neměnit jej.
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 září – prosinec neprováděla aktualizaci SPL,
připravujeme ji před vyhlášením výzvy v roce 2012, kdy upřesníme některá výběrová
kriteria a postupy hodnocení a výběr projektů.
V členské základně nedošlo v uplynulém období k žádné změně .
Aktivity mimo SPL:
Účast 4 zástupců MAS na národní konferenci Venkov 2011 v Sedlčanech
Příprava a realizace konference – Jihomoravský venkov 2011– ve Vískách 7.12. , která
se zabývala možností rozšíření programu Leader na celé území Jm kraje a nabídkou
pomoci stávajících MAS těmto územím kde se Leader doposud nerealizuje.

5. Souhrn za projekty IV.1.2 :
V rámci vyhlášené výzvy 2011 bylo přijato 23 žádostí, které byly MAS zkontrolovány a
po odstranění zjištěných nedostatků byly všechny postoupeny výběrové komisi
k hodnocení, které proběhlo v měsíci září . Vybráno bylo 12 projektů z nichž jeden byl
vyřazen na RO SZIF. Dále byla posuzována Hlášení o změnách u 4 projektů z roku
2011. Bylo provedeno 5 návštěv u žadatelů, ostatní v kanceláři MAS, telefonicky a emailem - 30.
U 4 projektů byla v tomto období provedena kontrola ŽOP, zúčastnili jsme se u 3
žadatelů kontroly na místě, kterou prováděl RO SZIF Brno.
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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

Projektová
manažerka MAS

7. Popis ostatních činností MAS
Je ukončena realizace projektu spolupráce IV.2.1 „Našim nejmenším“ – vybavování
mateřských center, stavba altánů včetně realizace doprovodných měkkých akcí.
Je ukončen Projekt přeshraniční spolupráce se SR „Spoločný region“ - probíhá
schválení registrace Evropského seskupení pro územní spolupráci Spoločný region.
Proběhly propagační a společenské akce – Jarmark, Dožínky

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období
Účast na Regiontour 2012 v Brně, aktualizace SPL, příprava propagačních materiálů,
příprava 1. výzvy 2012, příprava projektu do IV.2.1 Hřbitovy-naše kamenná historie,
realizace druhého projektu se SR – S chuťou po stopách historie a krás prírody,

Datum: 17. ledna 2012

Podpis :
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