Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

květen – srpen 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):
 3. Aktualizace SPL v souvislosti se změnou výběrových kriterií,
 úprava fichí dle nových pravidel,
 úprava finančního plánu a monitorovacích kriterií,
 změny v procesu hodnocení a výběru Žádostí včetně schválení nové Směrnice, týkající
se povinností MAS při administraci projektů a povinností výběrové komise
při hodnocení projektů
 příprava 1. Výzvy MAS pro rok 2012,
 školení žadatelů,
 příjem žádostí a jejich kontrola, poradenství pro žadatele,

 příprava a realizace společného projektu 3 MAS v rámci opatření IV.2.1 -„Hřbitovynaše kamenná historie“ a realizace projektu „Venkov můj domov – aneb víš kde
žiješ?“,
 příprava materiálů k hodnocení MAS (MZe Praha) a účast na hodnocení,
 monitoring realizovaných projektů z předešlých výzev, kontrola ŽOP,
 práce na 3 projektech přeshraniční spolupráce se SR – „Spoločný region“, „S chuťou
po stopách historie a krás prírody…, „Obnovitelné zdroje v Spoločnom regióne“.
 v rámci propagace se naše MAS podílela na přípravě dvou významných regionálních
akcí - 3. Malohanáckého řemeslného jarmarku ve Vanovicích a 8. Dožínkových
slavností ve Vískách, u kterých byla MAS hlavním pořadatelem,
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 účast na výstavě Země živitelka 2012 v Českých Budějovicích, kde se naše MAS
prezentovala ve společném stánku KS NS MAS Jihomoravského kraje
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 IV.1.1 a IV.1.2. vcelku úspěšně řešíme díky dobré
spolupráci s CP SZIF i RO SZIF Brno, kdy nám odborná posouzení dílčích problémů
pomáhají postupně odstraňovat zjištěné nedostatky,
 problémy s vyhlášením výzvy nebyly, rychlé bylo i její schválení. Zpracování žádostí
jednotlivými žadateli proběhlo bez větších problémů a také následné kontroly
provedené pracovníky MAS byly bez komplikací. Bylo by vhodné do takto vytvořeného
a zaběhlého systému nijak zásadně nezasahovat a neměnit jej.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
 dle našeho názoru by pomohla pravidelná setkání pracovníků SZIF s MAS na krajské
úrovni. Tato setkání by se měla týkat zejména pracovníků SZIF, kteří provádějí kontrolu
jak projektů, tak i ŽOP.
4. Změny:
 MAS Partnerství venkova provedla v tomto období aktualizaci SPL, která spočívala
především ve změně většiny výběrových kriterií, doplněna byla i monitorovací kritéria
do roku 2013. Došlo také k následným úpravám fichí vyhlášených pro Výzvu 2012
(1,2,3,4,6)
 v členské základně nedošlo v uplynulém období k žádné změně.
Aktivity mimo SPL:
 v tomto období je realizován projekt přeshraniční spolupráce SR – ČR – „ S chuťou po
stopách historie a krás prírody“, který realizujeme se svým slovenským partnerem RRA
Senica. V rámci projektu jsou kromě pravidelných výměnných návštěv mapovány
přírodní, kulturní i historické zajímavosti obou regionů. Projekt je dále zaměřen
na oblast gastronomie včetně typických pokrmů pro různé oblasti SR i ČR. V rámci
projektu byly založeny nové www stránky, kde je možné vyhledat všechny zajímavosti
a informace o projektu, tyto stránky jsou aktuálně doplňovány oběma partnery. –
www.cestovinky.sk
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5. Souhrn za projekty IV.1.2 :
 v rámci vyhlášené výzvy 2012 bylo přijato 21 žádostí. Proběhne jejich kontrola a po
odstranění zjištěných nedostatků budou postoupeny výběrové komisi k hodnocení,
které proběhne v měsíci září t.r. Dále byly posuzovány Hlášení o změnách u 4 projektů
z roku 2011. Bylo provedeno 5 návštěv u žadatelů, ostatní v kanceláři MAS, telefonicky
a e-mailem - 30.
 u 4 projektů byla v tomto období provedena kontrola ŽOP, u 3 žadatelů jsme se
zúčastnili kontroly na místě 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

Projektová
manažerka MAS

Ing. Pavel

Prac. smlouva

celý

Manažer - junior

Šaršon

7. Popis ostatních činností MAS:
 dokončujeme realizaci projektu spolupráce IV.2.1 Venkov- můj domov aneb„Víš, kde
žiješ?“ Dětem již byly předány nové učebnice, promítací technika a před dokončením
je i film, který projekt doplňuje. Byla zahájena realizace druhého společného projektu,
„ Hřbitovy naše kamenná historie“
 projekt přeshraniční spolupráce se SR „ S chuťou po stopách historie a krás prírody“
 příprava propagačních společenských akcí – Jarmark, Dožínky
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8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
 dožínky ve Vískách,
 výběr a schválení projektů v rámci 1. výzvy 2012 a jejich předání na RO SZIF v říjnu,
 účast na konferenci NS MAS v Nových Hradech,
 účast na exkurzi CSV do Maďarska a na Slovensko,
 příprava Zpravodaje MAS za rok 2012,
 příprava rozpočtu na rok 2013,
 kontrola ŽOP a monitoring realizovaných projektů.

Datum: 21. září 2012

Podpis :
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