Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: květen - srpen 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.

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).
MAS připravovala a kontrolovala žádosti o proplacení těchto žadatelů.
1.2. Dne 19.6.2014 se uskutečnilo zasedání Valné hromady MAS v Budkově.

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; 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: 4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5 (Obec Vratěnín, Obec Pálovice,
Město Slavonice, Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, Antonín
Tříletý)
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 5
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 45
Počet účastí na kontrolách SZIF: 4 (Obec Vratěnín, Obec Pálovice, Město Slavonice
2x)
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Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
MAS Jemnicko, o.p.s. ve spolupráci s autorizovanou a kvalifikovanou osobou, Ing.
Mgr. Marešem, aktualizovala data za území a došlo k rozšíření strategie o nové území
Vranovska (rozšíření území o 15 obcí z Jihomoravského kraje).
Sekretariát MAS se zúčastnil školení k SCLLD ve dnech 3.-4.6.2014.
V rámci projektu spolupráce s mikroregiony proběhla třídenní cyklojízda, která se
uskutečnila ve dnech 26.-28.6.2014. Trasa byla naplánována přes Rakousko, dále
pokračovala na území Jemnického mikroregionu, přes Mikroregion Dačicko,
Mikroregion Telčsko a Třešťsko.
Dne 29.7.2014 se uskutečnilo školení ke Standardizaci MAS v Praze. Ředitelka MAS
se školení zúčastnila.
MAS se účastnila setkání KS MAS Vysočina v Kletečné ve dnech 31.7.-1.8.2014 –
novinky z NS MAS, SPOV, OPTP, aj.
Mas Jemnicko, o.p.s. se zúčastnila výstavní akce venkovského prostoru, a to výstavy
Země Živitelka 2014 v Českých Budějovicích ve dnech 30. a 31.8.
V rámci projektu Regionem renesance zdravě, proběhlo na území Jemnicka celkem 5
zelených slavností a 3 farmářské trhy.
Byl proveden externí audit a ověření účetní závěrky hospodaření MAS za účetní
období r.2013. Provedla ho účetní společnost ÚČTY s.r.o., Jaroměř, statutární auditor
Ing. Jiří Jarkovský, daňový poradce 440, auditor 1754.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Kurz Virtuální univerzity třetího věku – pokračování s přednáškou Pěstování a využití
hub.
Dokončení tvorby Integrované strategie území MAS Jemnicko, o.p.s. na období 20142020.
Realizace akcí v rámci projektu spolupráce Regionem Renesance zdravě – zelené
slavnosti, pořádání farmářských trhů, zdravé dny.
Datum: 15.09.2014

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

