Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

leden – duben 2014

Název MAS:

MAS Partnerství venkova

Zpracovatel zprávy: Lucia Tonhauserová – manažer MAS
Kontakt. tel.:

774 457 340, e-mail: lucia.tonhauserova@maspartnerstvi.cz

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

Vyhlášení a administrace mimořádné Výzvy MAS 2014 v rámci 20. kola PRV

-

Aktualizace webových stránek MAS

-

Monitoring realizovaných projektů z předešlých výzev, kontrola jednotlivých ŽOP

-

Příprava ISÚ na programovací období 2014 – 2020

-

Veřejné projednávání ISÚ v obcích MAS

-

Kontrola hlášení změn u projektů z předešlých výzev MAS
2. Problémy při realizaci SPL ( za uplynulé období i dlouhodobě)
V průběhu sledovaného období nedošlo k žádným vážným problémům 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 častější 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 uplynulém období došlo ke změně v členské základně, kdy valná hromada MAS na
svém jednání schválila přijetí 14 nových členů, kteří jsou uvedeni v tabulce níže.
1 člen – společnost Orelio s.ro. naopak z MAS odstoupila.
Ke změnám výběrových kritérií MAS nedošlo a neměnila se ani směrnice pro výběr
projektů.

SEZNAM PŘIJATÝCH PŘIHLÁŠEK ZA ČLENA MAS
jméno/název subjektu

sektor

převažující činnost

KORDO s.r.o.
SK CETKOVICE
EKOTERM CZ s.r.o.
ZŠ Letovice
Tomáš Toul
MS Ochoza Vlkov
Městské kulturní středisko
Letovice
MŠ Cetkovice

podnikatelská PO
NNO
podnikatelská PO
příspěvková organizace
podnikatelská FO
NNO
příspěvková organizace

stavebnictví
zájmová sportovní činnost
stavebnictví
základní vzdělávání
zemědělství
ochrana přírody, myslivost
kulturní a informační činnost

příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Křetín
Římskokatolická farnost Velké
Opatovice
Orel jednota Velké Opatovice

příspěvková organizace
NNO

zajištění činnosti MŠ
v působnosti zřizovatele
vzdělávání
duchovní činnost

ŠOV Vísky
SDH Horní Smržov
Ing. Petr Poláček

NNO
NNO
podnikatelská FO

NNO

sportovní, kulturní, duchovní a
charitativní činnost
organizace seminářů a školení
prevence a ochrana majetku
SHR – rostlinná výroba

Aktivity mimo SPL:
 Pokračování v provozu námi zřízeného EKIS - energetického konzultačního a
informačního střediska v Blansku.
5. Souhrn za projekty IV.1.2 :
Dodatečná výzva MAS Partnerství venkova byla vyhlášena dne 14.1. 2014 v rámci
20. kola příjmu žádostí PRV a to pro fichi č. 6 – Partnerství venkova – ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova. Alokována částka byla přibližně 151 710 Kč. Hodnocení a
výběr projektů proběhlo 5. – 12.2. 2014. Celkem byly na MAS zaregistrovány 2 žádosti
o dotaci. Vybrán k podpoře byl 1 projekt.
Dále byla posuzována Hlášení o změnách u 2 projektů z výzvy MAS 2012.
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6. Změstnanci ( na IV.1.1 )
Pracovní
smlouva
DPP/DPČ

Jméno,
příjmení
Lucia Tonhauserová

Prac. smlouva

Úvazek/počet
odprac. hodin

Náplň práce

částečný

Manažer - junior

7. Popis ostatních činností MAS
 Dokončení

projektu

přeshraniční

spolupráce

„Obnovitelné

zdroje

energie

v Spoločnom regióne“
 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
 Pokračování v přípravě Integrované strategie území na programovací období
2014-2020
 Monitoring projektů z předchozích výzev MAS
 Kontrola ŽOP a posuzování hlášení změn u projektů z minulých výzev
 Příprava propagačních materiálů MAS
 Pokračování realizace projektu spolupráce „Hřbitovy – naše kamenná historie“
 Pokračování realizace projektu přeshraniční spolupráce:


„The Czech - Slovak Tree of Knowledge - Strom poznania, vedomostný
portál pre Česko - Slovenskú mládež“

 Provoz EKIS v Blansku

Datum: 22. května 2014

Podpis :
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