Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden - duben 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):
9.Výzva MAS (15.kolo PRV) s termínem příjmu Žádostí o dotaci od
10.01.2012 do 11.01.2012 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
Na základě interního rozboru hodnotícího procesu MAS, dle dokumentu Střednědobé
hodnocení Strategického plánu LEADER, byly koncipovány a upřesněny skutečnosti a
údaje, směřující k aktualizaci SPL dle této aktuální a kvalifikované, facilitací
koncipované metody evaluace. Na základě jednání na MAS se reálně předpokládá
aktualizace SPL v souvislosti se zasedáním Pléna (Valné hromady MAS) počátkem
června 2012.
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):
Sekretariát MAS přímo rozpracoovává Střednědobé hodnocení (Evaluace) a aktivně
připravuje Aktualizaci SPL

Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 7 (9 podáno celkem; 7 přijato)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 15
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 45
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1

5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
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Pozn.: Ing. Milan Svoboda, ředitel MAS, byl ze zdravotních důvodů (operativní zákrok ve
FN u Sv.Anny, Brno a následně rekonvalescence) od 23.ledna do 9.března nepřítomen
v kanceláři MAS v Jemnici.

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Projekt spolupráce IV.2.1. Regionem Renesance nejen po stopách historie – projekt
v aktivní fázi.
Projekt spolupráce IV.2.1. Za sochami v krajině regionem Renesance – projekt před
obhajobou, registrace 27.3. na CP SZIF.

MAS Jemnicko, o.p.s., se výrazně podílela, popř. byla činná pořadatelsky na
veřejných prezentačních akcích v období leden až březen 2012. Koncepčně je
záležitost řešena tak, že se námětově připraví zajímavá obsahová náplň akce, při
které příležitosti je možnost setkat se s občany i zastupiteli a lídry regionálního
komunitního života.
Jednalo se o tyto akce:
Sdružování občanů a všech organizací v obci Police 21.ledna
Multikulturní setkání k zimním tradicím ve Slavonicích 2.února
Dětský karneval Z pohádky do pohádky v Polici 19.února

MAS Jemnicko, o.p.s., má zásadní zájem oživovat a udržovat principy, na kterých
MAS Jemnicko, o.p.s., jako aktivní prvek venkovského rozvoje stojí. To je zejména
metoda LEADER , komunitní plánování a otevřená diskuse o potřebách regionu
v zájmovém území.Tato, často neformální a velmi otevřená setkání se setkávala
s živým zájmem široké veřejnosti a nesporně přispívají ke zviditelňování a stabilizaci
MAS, včetně podnětů a zjišťování potřeb regionu. Dostává se tak i cenných informací
pro aktualizaci Strategického plánu Leader a pro výhledy, zájmy a koncepce příštího
plánovacího období, zejména pak potřeby regionu směrem od podnětů z jednotlivých
obcí a neziskových i ostatních organizací, sdružujících občanskou společnost.
Ředitel MAS, Ing. Milan Svoboda se aktivně zapojil 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 2012-2013, a pak o
předpokladech a námětech, včetně legislativy, pro období 2014-2020.
Další významnou akcí byla prezentace MAS Jemnicko, o.p.s., v rámci výstavy
Infotour a cyklistika v Hradci Králové ve dnech 16.-17.března. MAS se prezentovala
na stánku, který připravila společně s dalšími MAS z Kraje Vysočina, a to MAS
Mikroregionu Telčsko, o.s., MAS Královská stezka, o.p.s., a MAS Podhůří Železných
hor,o.p.s., spojených s prezentací materiálů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
S výše uvedenými MAS má MAS Jemnicko, o.p.s., celou řadu pracovních kontaktů.
Ředitel MAS Královská stezka, o.p.s., Mgr. Gustav Charouzek a ředitelka MAS
Havlíčkův kraj, o.p.s., pí. Jaroslava Hájková, jsou jmenováni společně s ředitelem
MAS Jemnicko, o.p.s., do tříčlenné pracovní skupiny, která má mandát všech MAS
Kraje Vysočina, pro veškerá jednání na krajské úrovni a aktuálně pro jednání se
zastupitelstvem Kraje Vysočina v důležité oblasti, a to podpora a udržitelnost MAS
v přechodném období r.2014. Podklady pro tato jednání jsou získávány od všech
MAS Kraje Vysočina.
Ředitel MAS se zúčastnil aktivně jednání na semináři Drobné sakrální stavby na
Třeboňsku a jejich revitalizace; v diskusi podal informace o obnově sakrálních staveb
v zájmovém území MAS Jemnicko, o.p.s. Zásadním přínosem akce bylo kuloární
jednáníí s Ing. Jaromírem Vávrou, CSc., tvůrcem zájmové strategie mikroregionu
Dačicko, ve věci vzniku, konsolidace a aktuálního stavu koherentních MAS
v sousedství území MAS Jemnicko, o.p.s.

V průběhu měsíce dubna proběhlo několik jednání se zástupci MAS Kraje Vysočina,
dále pak jednání na Krajském úřadě Kraje Vysočina v souvislosti s nevyhnutelnou
krajskou podporou MAS Kraje Vysočina v období roku 2014. Tato účelová jednání
vykazují vysokou rozpracovanost a pro MAS jsou existenčně důležitá.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Dokončení, komunitní projednání a podání aktualizovaného Strategického plánu LEADER
pro nadcházející období.
Aktualizace Fichí Opatření pro nadcházející období (doplnění nové Fiche Opatření,
doplnění monitor.indikátoru MAS).
MAS Jemnicko, o.p.s., bude zajišťovat v území své působnosti prezentační podporu akce
k projektu MA-G 21, což je spolupráce mezi Místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a
programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku. Bude se jednat o speciální cyklistickou
štafetu Klimatour 2012, kde předpokládaná zastavení a prezentace budou v obcích
působnosti MAS Jemnicko, o.p.s., konkrétně Police, Mladoňovice, Jiratice, Jemnice a
Budkov.
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).
Jednání s KÚ Kraje
smlouvy/dohody.
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Příprava odborného semináře,setkání a konference Krajské sítě Národní sítě MAS ČR,
plánované na 14. a 15. května 2012pod pracovním názvem: Zsedání KS NS MAS Kraje
Vysočina/Výměna zkušeností/Dobrá praxe.

Datum:23.05.2012

Podpis:

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

