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

2.

Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
1.1

Pokračování v administraci žádostí o dotaci 11. výzvy (19.kolo PRV).
V průběhu měsíce září probíhaly s žadateli, kteří již podali na RO SZIF
žádost o proplacení konzultace a probíhala průběžná kontrola projektu a
následný monitoring.

1.2

MAS se zúčastnila 4.9.2014 semináře ke standardizaci místních akčních skupin
v Jihlavě s JUDr. Deverovou.

1.3

MAS se zúčastnila a podílela na přípravě a organizaci finálového kola Her bez
hranic v Třešti, konaných dne 5.9.2014, který se uskutečnil v rámci projektu
Regionem Renesance zdravě.

1.4

MAS zorganizovala farmářský trh ve Slavonicích dne 25.10.2014 v rámci
projektu Regionem Renesance zdravě.

1.5

MAS se účastnila Valné hromady MAS kraje Vysočina v Radostíně nad Oslavou
dne 6.10.2014 – aktuální informace na rok 2015, projekty spolupráce.

1.6

Pracovnice MAS se účastnily Národní konference Venkov 2014 v
Konstantinových Lázních, v termínu 15.-17. října. Z řady pěti tématicky
zaměřených workshopů se účastnila oblasti ŠKOLA.

1.7

Sekretariát MAS se zúčastnil školení na vhodné fungování a zapojení nástrojů
územní politiky v Třešti dne 12.11.2014

1.8

MAS se účastnila výměny zkušeností v MAS Vyhlídky, z.s. A MAS Hradecký
venkov ve dnech 1.-3.12.2014

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: 0
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 5
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 23
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1

5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Lenka
Gliganičová

Pracovní smlouva

Jana Karásková

Pracovní smlouva

Zkrácený dle
zákoníku práce

Zdeněk Hopian

DPP

Max 300
hod./rok

6.

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
Zkrácený dle
zákoníku práce

Náplň práce

Poznámka

Ředitelka
MAS,
manager SPL
Administrativa

Od 1.1.2014

Administrativa
+monitoring

Zkrácený od
1. listopadu
2013
Listopad+pros
inec 2014

Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ)
6.1 Pokračování v řízení konzultačního střediska Virtuální univerzity třetího věku
(dále VU3V) v Jemnici. Jedná se o vzdělávání občanů v důchodu – zahájen
kurz Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Kontrola projektů v rámci IV.1.2. a následný monitoring.
Administrace Projektu Spolupráce Regionem Renesance zdravě, zajištění Zdravých
dnů.
Pokračování v řízení VU3V – kurz Potraviny a spotřebitel.

Datum: 27.01.2014

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

