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

Monitoring realizovaných projektů z předešlých výzev, kontrola jednotlivých ŽOP

-

Příprava ISÚ na programovací období 2014 – 2020

-

Veřejné projednávání ISÚ v obcích MAS

-

Aktualizace webových stránek MAS

-

Monitoring projektů z výzvy MAS 2012 a 2013
2. Problémy při realizaci SPL ( za uplynulé období i dlouhodobě)
Ve sledovaném období jsme se nesetkali s žádným vážným problémem, týkající se
realizace našeho SPL.
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 odborné konzultace dílčích
problémů pomáhají postupně odstraňovat dřívější nedostatky.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
K vyřešení mnohých problémů by jistě přispěla 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 aktualizace SPL ani
žádné Fiche. V uplynulém období nedošlo také k žádné změně v členské základně ani
1

ve složení orgánů MAS. Nedošlo rovněž ke změnám výběrových kritérií MAS a
neměnila se také směrnice pro výběr projektů.
V případě zaměstnanců hrazených z opatření IV. 1.1. byla nově uzavřena pracovní
smlouva s Bc. Ivou Přichystalovou na pozici pracovník pro tvorbu strategických
dokumentů.
Aktivity mimo SPL:
 Zástupci naší MAS se zúčastnili národní konference Venkov 2013 v Hranicích.
 Pokračování v provozu námi zřízeného EKIS - energetického konzultačního a
informačního střediska v Blansku.
5. Souhrn za projekty IV.1.2 :
Výzva MAS Partnerství venkova byla vyhlášena dne 8.4. 2013 v rámci 19. kola příjmu
žádostí PRV a to pro fiche 1,2,3,4 a 6. Alokována částka byla přibližně 6 mil. Kč.
Hodnocení a výběr projektů proběhlo v závěru měsíce května. Celkem bylo na MAS
zaregistrováno 19 žádostí o dotaci. Vybráno k podpoře bylo 16 projektů.
Dále byla posuzována Hlášení o změnách u 4 projektů z výzvy MAS 2012 a 2013.
6. Změstnanci ( na IV.1.1 )
Jméno,
příjmení

Pracovní
smlouva
DPP/DPČ

Úvazek/počet
odprac. hodin

Náplň práce

Poznámka

Ing. Pavel Šaršon

Prac. smlouva

celý

Manažer - junior září, říjen

Petra Přichystalová

DPP

221
(odpracované
hodiny)

Příprava
Integrované
strategie území
MAS Partnerství
venkova

Bc. Iva
Přichystalová

Prac. smlouva

celý

pracovník pro
tvorbu
strategických
dokumentů.
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7. Popis ostatních činností MAS
 Dokončení projektu přeshraniční spolupráce „S chuťou po stopách histórie a krás
prírody“
 Realizace projektu přeshraniční spolupráce „Obnovitelné zdroje energie v Spoločnom
regióne“
 Začátek realizace projektu přeshraniční spolupráce „The Czech - Slovak Tree of
Knowledge - Strom poznania, vedomostný portál pre Česko - Slovenskú mládež“
 Realizace společného projektu 3 MAS v rámci opatření IV.2.1 – Hřbitovy – naše
kamenná historie
 Zajišťování chodu EKIS - energetického konzultačního a informačního střediska
v Blansku.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období
 Příprava a administrace dodatečné výzvy MAS v roce 2014, v rámci 20. kola PRV
 Pokračování v přípravě Integrované strategie území na programovací období 2014 –
2020 a její projednávání v jednotlivých obcích na území MAS
 Monitoring projektů z předchozích výzev MAS
 Kontrola ŽOP a posuzování hlášení změn u projektů z minulých výzev
 Příprava podkladů pro vydání zpravodaje MAS
 Pokračování realizace projektu spolupráce „Hřbitovy – naše kamenná historie“
 Pokračování realizace dvou projektů přeshraniční spolupráce:
 „Obnovitelné zdroje energie v Spoločnom regióne“
 „The Czech - Slovak Tree of Knowledge - Strom poznania, vedomostný
portál pre Česko - Slovenskú mládež“
 Provoz EKIS v Blansku

Datum: 17. ledna 2014

Podpis :
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