Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: květen-srpen 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):
Pokračování administrace 10.Výzvy MAS (18.kolo PRV).
16 Žádostí bylo podrobeno kontrole na všech úrovních, včetně CP SZIF a
všechny byly doporučeno k podpoře z PRV a na přelomu měsíce
srpna/září obdrželi žadatelé návrhy Dohody a zvací dopis k podpisu.
MAS vypsala 11.Výzvu (19. kolo PRV) s termínem příjmu Žádostí o dotaci od
02.05.2013 do 07.05.2013 s vypsáním těchto Fichí Opatření:
6 – Zlepšení zázemí pro život na venkově (III.2.1.2)
7 – Kulturní dědictví (III.2.2.)
Celková alokace činila 655 982,87 Kč; bylo podáno celkem 7 Žádostí o dotaci; na
základě hodnocení projektů jednotlivými nezávislými hodnotiteli a jednání Výběrové
komise bylo vybráno všech 7 Žádostí, a to v celkové hodnotě 655 795,- Kč.
Mas uspořádala 1 školení
v Jemnici.

žadatelů o dotaci v rámci 18. kola, které se uskutečnilo

Dále MAS pracovala na stěžejních záležitostech administrativy, administrace,
základních dokumentech a aktualizaci, včetně propagace. Z těchto skutečností
nutno zdůraznit následující:
Dne 21.5. se uskutečnilo zasedání Valné hromady MAS Jemnicko, o.p.s. v
Zemědělském družstvě Police.
Dne 6.8. proběhlo školení žadatelů o dotaci, kteří podali Žádost o dotaci v rámci 10.
výzvy do 18. kola PRV.
Mas Jemnicko, o.p.s. se zúčastnila výstavní akce venkovského prostoru, a to výstavy
Země Živitelka 2013 v Českých Budějovicích ve dnech 30. a 31.8.
MAS aktivně spolupracovala na Projektu Spolupráce „Za sochami
Renesance“, kde se v průběhu měsíce června až srpna odhalilo 17 soch.

Regionem

MAS aktivně připravovala další Projekty Spolupráce na období 2013-2014 a to
„Regionem Renesance zdravě“ - jedná se o projekt, který je zaměřen na podporu
zdravého životního stylu obyvatelstva, ať se již jedná o sport, zdravou stravu či
ekologické cítění a projekt spolupráce „Krásy za rohem“ - jedná se o podporu
veškerých památek, které stojí za shlédnutí a nejsou příliš známé.
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

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 rámci 11. výzvy do 19. kola PRV byla provedena změna Fiche 6 – Zlepšení zázemí
pro život na venkově a Fiche 7 – Kulturní dědictví. Výše způsobilých výdajů na
projekt byla stanovena max. 300 tis. Kč a min. 50 tis. Kč u obou Fichí z důvodů nízké
alokace.
Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 7 (7 podáno celkem; 7 přijato)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6 (Lomy, Vítek, Karásek, SDH
Třebětice, AlterNaiva, Simandl)
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1 (ZD Třebelovice)
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 10
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 65
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0
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Poznámka

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Projekt spolupráce IV.2.1. Za sochami Regionem Renesance – projekt je v současné
době v aktivní fázi. V době od května do srpna proběhla tvorba soch. V průběhu
měsíce červen až srpen se konalo odhalení soch a sympózia.
Na základě smlouvy byl proveden externí audit a ověření účetní závěrky hospodaření
MAS za účetní období r.2012; provedla ho účetní společnost ÚČTY s.r.o. , Jaroměř;
statutární auditor Ing. Jiří Jarkovský, daňový poradce 440, auditor 1754; výrok:
Externí audit - BEZ VÝHRAD.
MAS Jemnicko, o.p.s. Ve spolupráci s autorizovanou a kvalifikovanou osobou, Ing.
Mgr. Marešem, připravuje Integrovanou strategii území. V období od dubna do sprna
došlo ke sběru dat (rekreační zóny, brownfieldy, největší zaměstnavatelé, data z
ČSÚ, vlastní prostředky za období 2007-2013, data z MOS, data z šetření obcí, aj.) a
k dokončení analytické části ISÚ.
7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Pokračování v administraci 10. výzvy (18.kolo PRV) a 11.výzvy (19.kolo PRV).
Závěrečná fáze projektu spolupráce s MAS Mikroregionu Telčsko a MAS Třešťsko „Za
sochami Regionem Renesance“ – jedná se o odhalení 24 soch a sympózia (zbývá 7
soch), třídenní cyklojízda.
Založení konzultačního střediska pro Virtuální univerzitu třetího věku v Jemnici.

Datum:18.09.2013

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

