Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden - duben 2014

Název MAS: Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
zpracovatel zprávy : Ing. Lenka Gliganičová, ředitelka MAS
Kontakt: 602 779 923 ; MasJemnicko@seznam.cz
Sídlo MAS: Husova 103, 675 31 Jemnice
Kancelář MAS: Husova 2, 675 31 Jemnice

1.

Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
1.1. Pokračování v administraci žádostí o dotaci 10. výzvy (18.kolo PRV).
MAS připravovala a kontrolovala žádosti o proplacení těchto žadatelů.
1.2. Pokračování v administraci žádosti o dotaci 11. výzvy (19. kolo PRV).
MAS připravovala a kontrolovala žádosti o proplacení těchto žadatelů.
1.3. Jsou připravovány podklady a materiály jako doplnění Výroční zprávy 2013,
rovněž pro Plénum MAS.

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; nedošlo k jakýmkoliv problémům
a závažným řešením ve vztahu činnosti, poslání a účelu MAS směrem k SZIF a Mze.

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):
Změna SPL a Fichí nebyla v uvedeném období prováděna.
Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 (Nebyla vyhlášena výzva ve 20. kole PRV)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 8 (Obec Mladoňovice, Obec Menhartice,
Obec Budkov, Město Slavonice, SDH Police, SDH Menhartice, Lenka Bauerová, Pavel
Karásek)
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 10
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 30
Počet účastí na kontrolách SZIF: 8 (Město Jemnice, Obec Mladoňovice, Obec Menhartice,
Obec Budkov, Pavel Karásek, SDH Police, SDH Menhartice, Lenka Bauerová)

5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
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6.
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Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
MAS Jemnicko, o.p.s. ve spolupráci s autorizovanou a kvalifikovanou osobou, Ing.
Mgr. Marešem, připravuje Integrovanou strategii území. Tvorba je zaměřena na
zjišťování projektových záměrů, dotazníkového šetření podnikatelů, zemědělců, NO,
škol.
Ředitelka MAS se zúčastnila školení k Virtuální univerzitě třetího věku v Třešti dne
22.1.2014. Od října 2013 MAS zavedla Konzultační střediško v Jemnici.
Pracovnice MAS se účastnily školení CRR v Brně dne 29.1.2014
V rámci projektu spolupráce Regionem Renesance zdravě, již proběhla třídenní
exkurze, která se uskutečnila ve dnech 20.-22.2.2014, zaměřená na zdravý styl
života, třídění odpadu, kompostování zbytků jídla, zelené slavnosti v Rakousku,
návštěva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.
Ve dnech 6.-7. března se konala dvě představení pro školy formou divadla, zaměřená
na Kompostování. Představení se konalo v Jemnici a ve Slavonicích.
Ředitelka MAS se zúčastnila jednání na Valné hromadě Národní sítě MAS ČR, dne 13.
března, kde se jednalo zejména o koncepčních otázkách činnosti jednotlivých MAS
v období 2014, a pak o předpokladech a námětech, včetně legislativy, pro období
2014-2020.
MAS se účastnila setkání KS MAS Vysočina v Lukách nad Jihlavou dne 10.4.2014 –
novinky z NS MAS, SPOV, OPTP, aj.

Ředitelka MAS, Ing. Lenka Gliganičová, se zúčastnila zasedání Certifikační komise RP
Vysočina v Jihlavě, dne 30.4.2014.
7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
MAS Jemnicko, o.p.s. se podílí na tvorbě Integrované strategii území ve spolupráci
s externím odborníkem Ing. Mgr. Jakubem Marešem. V průběhu dalšího období dojde
k dokončení tvorby strategie MAS.
Pokračování v realizace akcí v rámci projektu spolupráce Regionem Renesance
zdravě – zelené slavnosti, pořádání farmářských trhů, dračí lodě a hry bez hranic.
Příprava na Akci Země Živitelka v Český Budějovicích.

Datum: 26.05.2014

Podpis:

....................................................
Ing. Lenka Gliganičová, ředitelka MAS

