Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: květen-srpen 2012

Název MAS: Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
zpracovatel zprávy : Ing. Milan Svoboda, ředitel MAS
Kontakt: 602 779 923 ; masjemnicko@jemnice.cz
Sídlo MAS: Husova 103, 675 31 Jemnice
Kancelář MAS: Velká Brána 584, 675 31 Jemnice

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
Pokračování administrace 9.Výzvy MAS (15.kolo PRV) s vypsáním těchto
Fichí Opatření:
1 - Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na
venkově (I.1.1.1)
3 - Nové podmínky a příležitosti (III.1.1)
4 - Cestovní ruch-šetrná turistika-nové příležitosti (III.1.3)
5 - Krásnější vesnice (III.2.1.1.)
6 - Zlepšení zázemí pro život na venkově (III.2.1.2)
7 - Kulturní dědictví (III.2.2.)
Celková alokace činila částku 4 mil. Kč; bylo podáno celkem 9 Žádostí o
dotaci; na základě hodnocení projektů jednotlivými nezávislými hodnotiteli
a jednání Výběrové komise bylo vybráno 7 Žádostí, a to v celkové hodnotě
3.945.123 Kč
Výše uvedených 7 Žádostí bylo podrobeno kontrole na všech úrovních,
včetně CP SZIF. Všech sedm vybraných Žádostí bylo doporučeno k podpoře
z PRV a v těsném závěru měsíce srpna obdrželi žadatelé návrhy Dohody a
zvací dopis k podpisu.

Dále MAS pracovala na stěžejních záležitostech administrativy, administrace,
základních dokumentech a aktualizaci, včetně propagace. Z těchto skutečností nutno
zdůraznit následující:
1.Byla provedena Aktualizace Strategického plánu LEADER, s ohledem na stávající
vyhodnocení a evaluační procesy. Tato širokospektrální činnost byla prováděna
komunitně, dále pak jednáním programových a statutárních skupin MAS a bylo
využito kvalifikované odborné činnosti pro facilitaci, poradenství a cílené
projednávání hlavních tezí spoluprací s externí agenturou.

Výsledkem je Aktualizovaný Strategický plán LEADER, k datu 31.05.2012. Tento
stěžejní dokument byl dále podroben tzv.změnovému Hlášení na SZIF a změna byla
odsouhlasena a přijata.
2.V souvislosti s výše uvedenými procesy byly souběžně připravovány materiály
k případnému předložení hodnotící komisi. Hodnocení MAS bylo provedeno veřejnou
prezentací na odboru PRV MZe v Praze, dne 2.srpna 2012. MAS byla hodnocena
úspěšně a byla klasifikačně umístěna do kategorie B, tedy druhé nejlepší z celkem
čtyř kategoríí A,B,C a D.
3.MAS se aktivně zapojila do pracovních a administrativních procesů v souvislosti
vytvářením právní subjektivity a založením Krajského sdružení MAS Kraje Vysočina
pod Národní sítí MAS ČR. V této souvislosti byl připraven dvoudenní seminář, kterého
se aktivně účastnili zástupci jednotlivých MAS etablovaných v Kraji Vysočina.
MAS Jemnicko, o.p.s., tak zajistila, připravila a organizovala významnou dvoudenní
akci 14. a 15. května 2012.
Jednalo se o setkání zástupců místních akčních skupin Kraje Vysočina. Setkání mělo
proorganizovaný a náročný program, vyznačující se vysoce pracovním úsilím. Jednalo
se o následující projednávané záležitosti:
3.1-MAS jako významný prvek místního regionálního rozvoje, metoda dobré praxe,
výměna zkušeností
Tato záležitost byla spojena s diskusí a praktickou prezentací projektů v rámci MAS
Jemnicko,o.p.s., a to projekty obnovy či realizace : pozdně barokní kostel ve
Kdousově, Střelnice Mysliveckého sdružení Mladoňovice, knihovna Jemnice a
sportovní zařízení Sokola Slavonice.
3.2-v odpoledních hodinách 14.května se v konferenčním centru ve Slavonicích
uskutečnilo setkání se zástupci Kraje Vysočina, pp. radním Ing.Bc.Martinem Hyským
a Luďkem Hrůzou z odboru regionálního rozvoje KÚ. Jednání bylo konkrétní a
náročné. Zásadním bodem problematiky byla podpora místních akčních skupin Kraje
Vysočina ze strany krajského úřadu pro tzv.přechodné období, tj. roky 2013 a
zejména 2014.
3.3-Další den, 15.května, se uskutečnilo neméně náročné jednání v prostorách Místní
akční skupiny Mikroregionu Telčsko, o.s., ve věci vzniku, fungování, činnosti a
personálního obsazení Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Kraje
Vysočina.
Celá akce byla propojena neformálními diskusemi, teambuildingovými aktivitami, aby
se „protáhlo tělo“ a na chvíli se ulevilo „mozkovým závitům“ a obsahově byla
nanejvýše nutná a konkrétní svými výstupy pro jednání s Krajským úřadem Kraje
Vysočina a rozvojovou činnost místních akčních skupin v kraji.
Všichni účastníci hodnotili kladně administraci a organizaci a vyslovili závěrem
upřímné díky za výbornou organizovanost a činnost pořadatele, MAS Jemnicko, o.p.s.
4.MAS Jemnicko se významně podílela na mezinárodní cyklistické štafetě Klimatour
2012, v červnu 2012, které základní myšlenky a motivy vycházejí z programu MAG21
Spolupráce mezi Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem. Za tuto aktivní činnost
obdržela MAS děkovný list samotného hejtmana Kraje Vysočina, MUDr.Jiřího
Běhounka.
5.MAS se významně podílela a aktuálně podílí na trvajícím, avšak v závěrečné fázi
gradujícím, Projektu Spolupráce Regionem renesance nejen po stopách historie, což
je vytvoření celkem 9 místních expozic, v územním působení MAS Jemnicko, o.p.s.,
MAS Třešťsko, o.p.s., a MAS Mikroregionu Telčsko, o.s.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
Na MAS Jemnicko při činnosti IV.1.1. a IV.1.2. nedošlo v uplynulém období
k jakýmkoliv problémům souvisejícím s vyhlašováním výzvy, odvolání žadatelů a
kontrole projektů na všech úrovních administrace

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
S ohledem na výše uvedené nebyla stanovena konkrétní opatření řešení problémů.

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):
Byla připravena, komunitně projednána a přijata aktuální změna základního
dokumentu:
Aktualizace Strategického Plánu Leader MAS Jemnicko, o.p.s., k datu 31.5.2012

Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 (MAS neplánovala Výzvu do 16.kola PRV)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 20
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 50
Počet účastí na kontrolách SZIF: 3

5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
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Ing. Milan Svoboda, ředitel MAS, je v současnosti jediným pracovníkem sekretariátu
MAS. Ing.Lenka Gliganičová nastoupila v červnu 2012 na mateřskou dovolenou.

Ředitel MAS, ve spolupráci s výkonnými orgány MAS, rozhodli, aby zatím nebyla funkce
Ing.Gliganičové obsazována tzv. zástupem na dobu určitou, resp. tato funkce nebude do
konce r.2012 obsazena; změna na další období bude předmětem jednání.

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Na základě smlouvy byl proveden externí audit a ověření účetní závěrky hospodaření
MAS za účetní období r.2011; provedla Auditorská kancelář Koutník&Partner, České
Budějovice; statutární auditor Ing.Jiří Tinka, KAČR,Oprávnění č.1494; výrok: BEZ
VÝHRAD.
Projekt spolupráce IV.2.1. Regionem Renesance nejen po stopách historie – projekt
v aktivní fázi před faktickým ukončením k datu 29.9. (oficiální otevření deváté místní
expozice) a před podáním ŽOP k datu do 15.10.2012
Projekt spolupráce IV.2.1. Za sochami v krajině regionem Renesance – projekt
registrován na CP SZIF, před podpisem Dohody

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Aktualizace Fiche Opatření pro nadcházející období (doplnění nové Fiche Opatření,
doplnění monitor.indikátoru MAS).
Stávající a trvalá příprava základních dokumentů a podkladů pro právní kodifikaci
Krajského sdružení MAS Kraje Vysočina, jako právnické osoby a v důsledku
požadovaného jediného partnera pro legislativní a administrační zastupování MAS
k Dohodě s krajskými orgány (v některých krajích ČR příslušná krajská sdružení již
existují a je to nezbytná nutnost dalšího fungování MAS v přechodném období).
Stávající a trvalé jednání s KÚ Kraje Vysočina ve věci podpory MAS pro přechodné
období; s tím související příprava smlouvy/dohody.
Příprava Výzvy MAS do 18.kola PRV

Datum:19.09.2012

Podpis:

....................................................
Ing. Milan Svoboda, ředitel MAS

