Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

leden – duben 2012

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 a prezentace území MAS na Regiontouru 2012 na BVV Brno – 12. – 15.
ledna 2012.
 Aktualizace SPL, změna výběrových kriterií a způsobu hodnocení projektů,
projednávání ve všech orgánech MAS, úprava stanov.
 Zpracování podkladů k ŽOP projektu 3 MAS s názvem Našim nejmenším.
Fyzická kontrola realizace projektu ze strany SZIFu.
 Příprava výroční zprávy za rok 2011, výroční valné hromady, jejíž součástí byla
zpráva o hospodaření za rok 2011 a schválení rozpočtu MAS na rok 2012.
 Monitoring realizace projektů z předešlých výzev.
 Vyúčtování projektu přeshraniční spolupráce se SR – Spoločný región a
realizace druhého projektu „S chuťou po stopách histórie a krás prírody…“.
 Realizace projektů 3 MAS v rámci opatření IV.2.1 s názvem Venkov – můj
domov, aneb „Víš, kde žiješ“.
 Spolupráce s MAS Boskovicko PLUS a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska při
přípravě a podání nové žádosti v rámci opatření IV.2.1 s názvem Hřbitovy –
naše kamenná historie.
 Příprava a prezentace MAS na konferenci NS MAS Jm kraje s názvem: Leader
v Jihomoravském kraji, která se konala dne 7. 3. 2012 na Jm krajském úřadě
v Brně.
 Aktualizace webových stránek MAS.
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2. Problémy při realizaci SPL ( za uplynulé období i dlouhodobě)
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.
Jelikož je již téměř konec května a platí nový postup o zadávání veřejných zakázek,
docela bychom přivítali ze strany Mze, nebo SZIF školení k tomuto zákonu, zejména
praktickou aplikaci zákona v našich podmínkách. Projekty se realizují a žadatelé neví,
jak postupovat.

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 leden – duben provádí aktualizaci SPL,
po schválení ji zveřejníme před vyhlášením 1. výzvy v roce 2012, v měsíci červenci
2012, kdy upřesníme některá výběrová kriteria a postupy hodnocení a výběr
projektů.
V členské základně nedošlo v uplynulém období k žádné změně.
5. Souhrn za projekty IV.1.2 :
Výzvu v tomto období MAS nevyhlašovala.
Dále byla posuzována Hlášení o změnách u 2 projektů z roku 2011. Byly provedeny 4
návštěvy u žadatelů, ostatní v kanceláři MAS, telefonicky a e-mailem - cca 30.
V tomto období nebyla podána žádná ŽOP.
6. Změstnanci ( na IV.1.1 )
Jméno, příjmení

Pracovní

Úvazek/počet

smlouva

odprac.hodin

Náplň práce

DPP/DPČ
Petr Dvořáček

Prac.smlouva

celý
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Manažer MAS

Poznámka

Ing. Jana
Přichystalová

Prac. smlouva

celý

Projektová
manažerka MAS

Ing. Pavel Šaršon

Prac. smlouvy

celý

Projektový
manažer juinior

Od 13.2. 2012

7. Popis ostatních činností MAS
Byla ukončena realizace projektu spolupráce IV.2.1 „Našim nejmenším“ – vybavování
mateřských center, stavba altánů včetně realizace doprovodných měkkých akcí –
podána ŽOP
Byl ukončen Projekt přeshraniční spolupráce s Regionálnou rozvojovou agentúrou
Senica s názvem „Spoločný region“ - bylo připraveno vyúčtování a doloženy
připomínky CRR ČR.
Proběhly propagační a společenské akce – Regiotour 2012, Konference NS MAS Jm
kraje v Brně.
Realizuje se projekt Venkov můj domov aneb „Víš, kde žiješ“ – probíhá tvorba
učebnic, realizace výběrových řízení.
Byla podána žádost o podporu projektu z opatř. IV.2.1. Hřbitovy naše kamenná
historie

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období
Dokončení a schválení aktualizace SPL včetně Směrnice pro hodnocení a výběr
projektů, příprava a zajištění 1. výzvy MAS v roce 2012, příprava propagačních
materiálů,

realizace druhého příhraničního projektu s RRA Senica – S chuťou po

stopách historie a krás prírody…, realizace projektu „Venkov můj domov, aneb Víš,
kde žiješ?“ příprava 3. Malohanáckého řemeslného jarmarku, příprava 8. Dožínkové
slavnosti, zajištění účasti na Zemi živitelce 2012.
Datum: 15. května 2012

Podpis :
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