Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

květen – srpen 2013

Název MAS:

MAS Partnerství venkova

Zpracovatel zprávy: Ing. Pavel Šaršon
Kontakt. tel.:

774 457 341 e-mail: p.sarson@centrum.cz

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

Administrace žádostí o dotaci z letošní výzvy MAS 2013

-

Monitoring realizovaných projektů z předešlých výzev, kontrola ŽOP

-

Audit MAS k ověření splnění účelu využití poskytnuté dotace dle podmínek Dohody

-

Příprava ISÚ na období 2014 - 2020

-

Aktualizace webových stránek MAS

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.

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
V členské základně ani ve složení orgánů MAS nedošlo v uplynulém období k žádné změně.
Nedošlo ke změně výběrových kriterií, ani směrnice pro výběr projektů.
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V průběhu II. etapy 2013 došlo ke změně v počtu zaměstnanců MAS hrazených v rámci
opatření IV.1.1. Manažer MAS Petr Dvořáček ukončil ke dni 30. 6. 2013 hlavní pracovní
poměr z důvodu odchodu do důchodu. Další změnou je nástup ing. Jany Medkové na
mateřskou dovolenou (od 27. 6. 2013). Dále byla uzavřena Dohoda o provedení práce mezi
MAS Partnerství venkova a Petrou Přichystalovou, která bude vykonávána v rámci přípravy
Integrované strategie území MAS Partnerství venkova.
5. Souhrn za projekty IV.1.2 :
MAS vyhlásila 8. 4. 2013 letošní první a poslední výzvu současného programovacího období
pro fiche 1,2,3,4 a 6, jejíž hodnocení proběhlo v závěru měsíce května.
Celkem bylo na MAS podáno a zaregistrováno 19 žádostí o dotaci. Výběrová komise provedla
následně hodnocení těchto žádostí dle hodnotících kritérií. K podpoře bylo vybráno 16
projektů. Alokovaná částka byla cca 6 mil. Kč.
Dále byla posuzována Hlášení o změnách u projektů z výzvy MAS 2012 i 2013.
Zástupce MAS byl také přítomen u jedné kontroly fyzické realizace projektu spolu
s pracovníky SZIF. Jednalo se o úspěšně ukončený projekt z výzvy MAS roku 2012.
6. Změstnanci ( na IV.1.1 )
Jméno,
příjmení

Petr Dvořáček

Ing. Jana Medková

Pracovní
smlouva
DPP/DPČ

Prac. smlouva

Prac. smlouva

Úvazek/počet
odprac. hodin

Náplň práce

Poznámka

Manažer MAS

Práce byla
vykonávána
do
30.6.2013

celý

Projektová
manažerka MAS

Práce byla
vykonávána
do
27.6.2013

celý

Ing. Pavel Šaršon

Prac. smlouva

celý

Manažer - junior

Petra Přichystalová

DPP

98
(odpracované
hodiny)

Příprava
Integrované
strategie území
MAS Partnerství
venkova
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7. Popis ostatních činností
-

Realizuje se projekt spolupráce MAS Partnerství venkova, MAS Boskovicko PLUS a MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska z opatř. IV.2.1 – „Hřbitovy - naše kamenná historie“

-

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR realizujeme s naším přeshraničním
partnerem RRA Senica projekt „S chuťou po stopách histórie a krás prírody“ a projekt
„Obnovitelné zdroje energie v Spoločnom regióne“

-

Zajišťujeme činnost poradny Energetického konzultačního a informačního střediska
(EKIS) v Blansku
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období
Hlavní činností v dalším období bude příprava ISÚ na další programovací období 2014
– 2020. Dále budeme provádět monitoring projektů z předchozích výzev, předmětem
činnosti MAS bude rovněž kontrola ŽOP a posuzování hlášení změn u projektů
z minulých výzev. V nadcházejícím období bude také probíhat příprava a vydání
zpravodaje naší MAS za rok 2013.
MAS bude i v dalším monitorovacím období pokračovat jak v realizaci dvou projektů
z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR, tak také v realizaci projektu spolupráce 3
MAS „Hřbitovy-naše kamenná historie“.
Důležitou aktivitou bude rovněž provoz EKIS v Blansku.

Datum: 20. září 2013

Podpis :
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