Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

leden – prosinec 2015

Název MAS:

MAS Partnerství venkova, z. s

Zpracovatel zprávy: Pavel Šaršon – manažer MAS
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):


Kontrola jednotlivých ŽOP projektů opatření IV.1.2.



Vypracování Ex post hodnocení Strategického plánu Leader.



Propagace MAS.



Aktualizace webových stránek MAS.



Konzultace projektů IV.1.2. s žadateli.



Kontrola hlášení změn u projektů z předešlých výzev MAS.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobě)
Ve sledovaném období nedošlo k žádným vážným problémům týkající se realizace SPL naší
MAS.
Problémy, které vznikají při realizaci opatření 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 případné 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
Členové MAS
V uplynulém období došlo ke změně v členské základně, kdy valná hromada MAS na svém
jednání schválila přijetí 1 nového člena:
 TJ Sokol Vanovice – Vanovice, 679 36, zástupce za subjekt: František Kubín, předseda
TJ Sokol
Výběrová komise
Dne 13. 2. 2015 skončilo roční funkční období členů výběrové komise. Valná hromada MAS
tedy zvolila výběrovou komisi (s ročním funkčním obdobím) v následujícím složení:
Člen
Mikroregion Letovicko
Ing. Petr Poláček
AGROSPOL, a.d.
Škola obnovy venkova Vísky
Svazek obcí Malá Haná

Zástupce
Mgr. Bc. Monika Trlíková
Ing. Petr Poláček
Ing. Ladislav Menšík
Ing. Leopold Širůček
Ing. Zdeněk Toul

Doplnění člena revizní komise
V průběhu uplynulého období došlo k odstoupení Svazku obcí Malá Haná z funkce člena
revizní komise a bylo třeba na toto místo zvolit jiného člena. Valná hromada MAS proto na
uvolněné místo člena revizní komise zvolila FAN-CLUB „BOP KŘETÍNKA“, zastoupený
Radovanem Plškem.
5. Souhrn za projekty IV.1.2
Poslední výzva MAS Partnerství venkova byla vyhlášena dne 14. 1. 2014 v rámci dodatečného
20. kola příjmu žádostí PRV a to pouze pro fichi č. 6 – Partnerství venkova – ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova.
6. Změstnanci MAS

Ing. Pavel Šaršon

Pracovní
smlouva
DPP/DPČ
Prac. smlouva

celý

Manažer MAS

Ing. Iva Přichystalová

Prac. smlouva

celý

Manažer
přípravy SCLLD

Jméno,
příjmení

Úvazek/počet
odprac. hodin
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Náplň práce

7. Popis ostatních činností MAS
 Realizace

a

dokončení

projektu

přeshraniční

spolupráce

„Kompostovanie

v Spoločnom regióne“, který naše MAS realizovala s Regionální rozvojovou agenturou
Senica v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká
republika.
 Příprava integrované strategie území na programovací období 2014 – 2020.
 Realizace

a dokončení (včetně podání ŽOP) společného projektu 5 MAS (MAS

Partnerství venkova, Místní akční skupina Boskovicko PLUS, Místní akční skupina
Brána Brněnska, MAS Mikulovsko, Místní akční skupina Podbrněnsko) v rámci
opatření IV.2.1 – Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního
rozvoje.
 Žádost o standardizaci MAS.
 Provoz EKIS - energetického konzultačního a informačního střediska v Blansku.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období
 Integrovaná strategie území MAS na období 2014-2020.
 Monitoring projektů z předchozích výzev MAS.
 Posuzování hlášení změn u projektů z minulých výzev.
 Pokračování v provozu námi zřízeného EKIS - energetického konzultačního
a informačního střediska v Blansku.

Datum: 8. prosince 2015

Podpis :
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