Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden - duben 2013

Název MAS: Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
zpracovatel zprávy : Ing. Lenka Gliganičová, ředitelka MAS
Kontakt: 602 779 923 ; masjemnicko@jemnice.cz; 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):
10.Výzva MAS (18.kolo PRV) s termínem příjmu Žádostí o dotaci od
30.01.2013 do 01.02.2013 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 5,5 mil. Kč; bylo podáno celkem 22 Žádostí o
dotaci; na základě hodnocení projektů jednotlivými nezávislými hodnotiteli
a jednání Výběrové komise bylo vybráno 16 Žádostí, a to v celkové
hodnotě 5.230.137 Kč.
Mas uspořádala 1 školení potenciálních žadatelů o dotaci, které se
uskutečnilo v Jemnici.
Jsou připravovány podklady a materiály jako doplnění Výroční zprávy 2012,
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 výzev, odvolání žadatelů a
kontrole projektů.

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):
V tomto období došlo k aktualizaci dvou fichí, které byly vypsány v rámci 19.kola,
kde byly změněny částky min./max. způsobilé výdaje. – došlo k uspokojení žadatelů
s menšími projekty.
Dále došlo ke změně ředitele. Ing. Svoboda na konci roku v 2012 ukončil pracovní
poměr v MAS Jemnicko, o.p.s. Jeho nástupkyní je Ing. Lenka Gliganičová.
Začátkem roku 2013 se kancelář MAS přestěhovala do jiných prostor. Tato změna,
byla také provedena.

Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 16 (22 podáno celkem; 16 přijato)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 0
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2 (Bauer, Báňovice)
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 15
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 45
Počet účastí na kontrolách SZIF: 2 (Báňovice, Bauer)

5.

Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Lenka
Gliganičová

Pracovní smlouva

Jana Karásková

Pracovní smlouva

6.

Úvazek/počet
odpracovanýc
h hodin
Zkrácený dle
zákoníku
práce – 0,5
úvazku
Plný dle
zákoníku
práce

Náplň práce

Poznámka

Ředitelka MAS,
manager SPL
Administrativa

Zkrácení od
1.března na
0,75 úvazku

Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Projekt spolupráce IV.2.1. Za sochami v krajině regionem Renesance – projekt
podpořen ze strany SZIFu. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je nabídnout výletní cíle
především pro cykloturisty. V současné době je projekt v aktivní fázi. V době od
ledna až do dubna proběhla komunitní projednávání na výběr vhodného umělce a
tématu sochy.

MAS Jemnicko, o.p.s. ve spolupráci s autorizovanou a kvalifikovanou osobou, Ing.
Mgr. Marešem, připravuje Integrovanou strategii území. V lednu proběhlo první
setkání pracovní skupiny, zapojené do přípravy Integrované strategie. V období od
ledna do února proběhlo v 5 obcích komunitní projednávání a otevřená diskuze o
potřebách regionu v zájmovém území. Další činností týkající se tvorby ISÚ byl sběr
dat (dotazníky od občanů, dotazníky od starostů, největší zaměstnavatelé v regionu,
počet lůžek, ubytování, aj.).
MAS Jemnicko, o.p.s. se aktivně účastnilo „Setkání MAS v kraji Vysočina“, které se
konalo v Náměšti nad Oslavou 21.2.
V rámci Projektu Regionem Renesance „Region Renesance nejen po stopách historie“
se dne 7.3. proběhlo setkání zájemců, kteří se podílejí na tvorbě webu pro muzea,
kterého se MAS Jemnicko účastnilo.
Administrativní pracovnice, Jana Karásková, na základě plné moci, se zúčastnila
21.2. Valné hromady MAS Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou.
Administrativní pracovnice, Jana Karásková se aktivně zapojila do jednání Valné
hromady Národní sítě MAS ČR, ve dnech 13. a 14. března, kde se jednalo zejména o
koncepčních otázkách činnosti jednotlivých MAS v období 2013, a pak o
předpokladech a námětech, včetně legislativy, pro období 2014-2020.
V průběhu měsíce dubna proběhlo několik jednání se zástupci MAS Kraje Vysočina.
Dne 3.4. se ředitelka MAS, Ing. Lenka Gliganičová aktivně účastnila „Setkání MAS
Vysočina ve Ždírci nad Doubravkou“, kde se jednalo o novém Programu rozvoje
venkova a organizaci celostátní akce LEADERFest.
Dne 3.4. proběhlo také školení softwaru Venkovské tržnice III., v Temelíně, kterého
se zúčastnila administrativní pracovnice MAS Jemnicko, o.p.s. Rovněž se MAS
zúčastnila semináře „Využití internetu pro rozvoj venkova“ dne 8.4. ve Vrbici,
Kostelec nad Orlicí.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Příprava Výzvy MAS do 19. kola PRV, příjem žádostí začátkem května 2013.
MAS Jemnicko, o.p.s. se podílí na tvorbě Integrované strategii území ve spolupráci
s externím odborníkem Ing. Mgr. Jakubem Marešem /Agentura Because/, Praha,
v záležitosti možné spolupráce, zejména ve věci odborného vedení a optimalizace
celého procesu.
Příprava na Akci Země Živitelka v Český Budějovicích.

Datum:13.05.2013

Podpis:

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

