Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: září - prosinec 2013

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).
Žadatelé v průběhu měsíce září byli vyzváni k podpisu Dohody. MAS
připravovala a kontrolovala žádosti o proplacení těchto žadatelů.
1.2 Pokračování v administraci žádosti o dotaci 11. výzvy (19. kolo PRV).
7 žádostí bylo podrobeno kontrole na všech úrovních, včetně CP SZIF a všechny
byly doporučeny k podpoře z PRV. V průběhu měsíce listopad obdrželi žadatelé
návrhy Dohody a zvací dopis k podpisu. Všichni žadatelé Dohody podepsali.
1.3 MAS intenzivně pracovala na dokončení Projektu Spolupráce „Za sochami
Regionem Renesance“ který byl úspěšně zadministrován v závěrečné fázi, včetně
podání Žádosti o proplacení na SZIF. V průběhu měsíce září byly odhaleny na
území MAS Jemnicko zbylé dvě sochy (14.9. Obec Písečné – slavnostní odhalení
sochy „Duch Dyje“ a dne 21.9. Obec Dešná – odhalení sochy z kovu „Na
uvítanou“).
1.4 Dne 23.9.2013 se zástupci MAS zúčastnili obhajoby Projektu Spolupráce
„Regionem renesance zdravě“. Projekt byl ze strany SZIF podpořen.
1.5 Administrativní pracovnice MAS se účastnila Národní konference Venkov 2013 v
Hranicích, v termínu 1.-3. října. Z řady pěti tématicky zaměřených workshopů se
účastnila oblasti Služby v zaměstnanosti.
1.6 MAS se účastnila setkání KS MAS Vysočina k hodnocení strategií SPL v Okříškách
dne 11.11.2013.
1.7 MAS se aktivně účastnila výměny zkušeností v MAS Luhačovské Zálesí a
Šumperský venkov ve dnech 25.-28.11.
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
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 11
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 13
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 21
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 83
Počet účastí na kontrolách SZIF: 10
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6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ)
6.1 Založení konzultačního střediska Virtuální univerzity třetího věku v Jemnici.
Jedná se o vzdělávání občanů v důchodu.
7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Dokončení administrace projektů, které mají ukončení v roce 2014, jejich kontrola a
následný monitoring.
Tvorba MRS, včetně všech souvisejících náročných procesů (analýzy, kompilace a
konečná formulace, procesní schvalování, atd.)
Administrace Projektu Spolupráce Regionem Renesance zdravě, zajištění a uspořádání
přednášek pro předškoláky a 1. stupeň ZŠ formou divadelní výuky, exkurze, výběr
vhodného dodavatele cvičebních prvků pro seniory a dřevěných stánků pro pořádání
farmářských trhů.

Datum: 21.01.2014

Podpis:
....................................................
Ing. Lenka Gliganičová, ředitelka MAS

