Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: září - prosinec 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: Husova 2 , 675 31 Jemnice

1.

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

MAS pracovala na stěžejních záležitostech administrativy, administrace, základních
dokumentech a předpokládané aktualizaci, včetně propagace. Z těchto skutečností nutno
zdůraznit následující:
1.1

MAS se aktivně zúčastnila stěžejní výstavní akce venkovského prostoru, a to
výstavy Země Živitelka 2012 v Českých Budějovicích. Pro tuto akci byla
provedena aktualizace a dotisk základního propagačního materiálu MAS.

1.2

MAS se aktivně účastnila ve sledovaném období cestou ředitele MAS dvou
zasedání Krajské sítě pro zemědělství a venkov, se základním parametrem
prohloubit a zlepšit spolupráci subjektů rozvoje venkovského prostoru. Při této
příležitosti Ing. Milan Svoboda vystoupil s prezentací metody LEADER a
s referátem informovanosti administrativních postupů dotačních titulů.

1.3

MAS intenzivně pracovala na dokončení Projektu Spolupráce „Regionem
renesenace nejen po stopách historie“ který byl úspěšně zadministrován
v závěrečné fázi, včetně podání Žádosti o proplacení na SZIF. Projekt byl
z pohledu výstupů a zájmu veřejnosti velice úspěšný a dává nepřímé
předpoklady dalšího rozvoje, ať už z jiných dotačních titulů či finančních zdrojů.

1.4

MAS pracovala aktivně v rámci dalšího Projektu Spolupráce, a to s názvem „Za
sochami regionem renesance“, který byl ze strany SZIFu podpořen. Hlavní
myšlenkou tohoto projektu je nabídnout výletní cíle především pro cykloturisty.
V rámci tohoto projektu se v listopadu uskutečnilo první informační setkání
v Bohuslavicích. V prosinci došlo v některých zapojených obcích k výběru
sochaře, s kterým bude s obcí po další měsíce spolupracovat na návrzích,
komunitních projednávání a pozdější realizaci celé sochy.

1.5

MAS aktivně připravovala další Projekt Spolupráce na období 2013-2014 a to
„Regionem Renesance hravě“. Jedná se o projekt, který má spolupráci a

aktivity Regionu renesance povyšovat na ucelenou nabídku volnočasových
aktivit tématicky zaměřených na různé skupiny návštěvníků.

2.

1.6

MAS se dále zapojila do pracovních a administrativních procesů v souvislosti
vytvořením právní subjektivity Krajského sdružení MAS Kraje Vysočina pod
Národní sítí MAS ČR.

1.7

Byla připravena, předložena a cestou CP SZIF schválena 10.Výzva MAS do
18.kola PRV

1.8

Ředitel MAS se účastnil Národní konference Venkov 2012 v Nových Hradech, v
termínu 1.-3.října 2012. Z řady pěti tematicky zaměřených workshopů se
účastnil aktivně oblasti Podnikání na venkově, podpora drobných a začínajících
podnikatelů, prodej ze dvora, regionální produkce, věda a výzkum, aplikovaný
výzkum.

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 (MAS neplánovala Výzvu do 17.kola PRV)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 16
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 76
Počet účastí na kontrolách SZIF: 2
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Ing.Lenka Gliganičová nastoupila v červnu 2012 na mateřskou dovolenou.
Ing. Milan Svoboda, ředitel MAS, byl v současnosti do 12.11.2012 jediným pracovníkem
sekretariátu MAS.
Dne 12.11.2012 byla na základě rozhodnutí Správní rady a ředitele MAS přijata na
administrativní činnost nová pracovnice sekretariátu MAS, sl. Jana Karásková, na plný
úvazek do řádného pracovního poměru.
Tyto operativní změny v rámci činnosti sekretariátu MAS byly na základě skutečnosti, že
dosavadní ředitel o.p.s., Ing. Milan Svoboda, končí řádný pracovní poměr u MAS
Jemnicko, o.p.s., k datu 31.12.2012; zároveň k tomuto datu byl na základě ustanovení
§9a Zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších
předpisů, odvolán z funkce ředitele o.p.s.
Od 1.1.2013 byla do funkce ředitele o.p.s. jmenována Ing. Lenka Gliganičová, která
k tomuto datu nastupuje po půlroční mateřské dovolené zpět do sekretariátu MAS.
Veškeré tyto výše uvedené úkony a činnosti byly provedeny v plném souladu se zněním
zákona o o.p.s. Praktickou realizací v legislativní oblasti byl pověřen kvalifikovaný právní
poradce, advokát.

6.

Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Jednalo se o činnosti, které ze SPL vycházejí, a které by bylo vhodné následně
implementovat do nových dokumentů v souvislosti nejen s činností a rozvojem v roce
2013, ale zejména s ohledem na plánovací období 2014-2020.
Striktní oddělování těchto činností je prakticky nejen nemožné, ale v důsledku i
logisticky neproveditelné a dále uváděné aktivity souvisí s částí 1 této zprávy.

6.1
Stěžejním bodem činnosti MAS byly přípravné práce na tvorbě Integrované
Strategie Rozvoje Území (ISRÚ).
K této záležitosti zasedala Správní rada MAS, ředitel MAS z pověření Správní rady
jednal s autorizovanou kvalifikovanou osobou, Ing.Mgr. Marešem/ /Agentura
Because, Praha, v záležitosti možné spolupráce, zejména ve věci odborného vedení
a optimalizace celého procesu.
ISRÚ je základní a sofistikovaný dokument, který si vyžaduje vysokou úroveň
zpracování, nejen metodologicky a legislativně, ale musí být maximálně objektivní,
odpovídat objektivní realitě působnosti MAS a co nejpřesněji zahrnovat konkrétní
analýzu konkrétní situace.
Na základě několika jednání byla s Ing.Mgr.Marešem uzavřena Smlouva o dílo,
s přesnou specifikací; zároveň byl vytvořen harmonogram činností a postup
realizace ISRÚ.
V této souvislosti se pracovníci MAS účastnili i několika workshopů a seminářů,
v Praze a pak v Kraji Vysočina cestou KS NS MAS ČR.

6.2
Ředitel MAS se aktivně účastnil závěrečné konference projektu Kraje Vysočina,
s příhraniční spoluprací sousedícího kraje, Dolního Rakouska, MAG 21.
Projekt byl neobyčejně úspěšný, v rámci několika setkání byla prezentována MAS
Jemnicko, o.p.s., včetně jazykové mutace propagačních a informačních materiálů a
prezentací.

6.3
Ředitel MAS se aktivně účastnil Krajské konference „Setkání Mikroregionů a
Místních akčních skupin Kraje Vysočina“. Rovněž zde se jednalo o rozbor
administrativy a projektů akce MAG21, dále pak zde prezentoval metodu Leader
v aplikaci na místní podmínky působnosti MAS Jemnicko, o.p.s.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
10.Výzva MAS do 19.kola PRV
Tvorba ISRÚ, včetně všech souvisejících náročných procesů (komunitní projednávání,
workshopy, analýzy, kompilace a konečná formulace, procesní schvalování, atd.)
Stávající a trvalé jednání s KÚ Kraje Vysočina ve věci podpory MAS pro přechodné
období; s tím související příprava smlouvy/dohody.

Datum: 23.01.2013

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

