Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

leden – duben 2013

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 výzvy MAS 1/2013

-

Příprava výroční zprávy, valné hromady, jejíž součástí byla zpráva o hospodaření a
schválení rozpočtu na rok 2013

-

Monitoring realizovaných projektů z předešlých výzev, kontrola ŽOP

-

Realizace projektu „ S chuťou po stopách historie a krás prírody“

-

Realizace projektů 3 MAS v rámci opatření IV.2.1 “Hřbitovy – naše kamenná historie“

-

Příprava ISÚ na léta 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.
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4. Změny
V členské základně ani ve složení orgánů MAS nedošlo v uplynulém období k žádné
změně. Po úpravě Pravidel byly aktualizovány všechny fiche. Nedošlo ke změně
výběrových kriterií, ani směrnice pro výběr projektů.

5. Souhrn za projekty IV.1.2 :
MAS vyhlásila 8.4. letošní první a poslední výzvu programovacího období na fiche
1,2,3,4 a 6, jejíž hodnocení proběhne v závěru měsíce května. Do konce období bylo
podáno celkem 19 žádostí o podporu, alokovaná částka je 6 mil Kč.
Dále byla posuzována Hlášení o změnách u 3 projektů z roku 2011. Byly provedeny 3
návštěvy u žadatelů, ostatní v kanceláři MAS, telefonicky a e-mailem - cca 30.
Na vyžádání RO SZIF jsme se zúčastnili 2 kontrol ŽOP spolu se SZIFem.
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 Medková

Prac. smlouva

celý

Projektová
manažerka MAS

Ing. Pavel

Prac. smlouva

celý

Manažer - junior

Šaršon

7. Popis ostatních činností
-

Realizuje se projekt z opatř. IV.2.1. Hřbitovy - naše kamenná historie

-

Probíhá příprava nové ISÚ 2014 – 20

-

Realizujeme projekty s RRA Senica – „Obnovitelné zdroje v Spoločnom regióně“

-

Zajišťujeme činnost poradny EKIS v Blansku
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8. Plánované klíčové aktivity v dalším období
Výběr projektů z 1. výzvy MAS v roce 2013, monitorig projektů z předchozích výzev,
příprava a zpracování ISÚ na léta 2014 – 20, příprava propagačních materiálů, příprava
4. Malohanáckého řemeslného jarmarku, příprava 9. Dožínkových slavností, zajištění
účasti na Zemi živitelce.
Datum: 13. května 2013

Podpis :
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