Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: Leden – duben 2011
Název MAS: Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
zpracovatel zprávy : Ing. Lenka Gliganičová, administrativní pracovník
Kontakt: 602779923, masjemnicko@jemnice.cz
Kancelář: Velká Brána 584,675 31 Jemnice
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

výzva od 3.1.2011 do 20.1.2011

-

vyhlašované fiche opatření:
1 - Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na
venkově (I.1.1.1)
2 - Lesy jsou krásné (I.1.2.1.)
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.)
Přijato celkem 8 projektů; veškeré podané projekty prošly administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. Projekty byli rozlosovány
jednotlivým hodnotitelům z Výběrové komise, ze strany MAS vyloučen
jakýkoliv střed zájmů, hodnotitelé jednotlivé projekty na MAS po formální
administrativní a účelové stránce konzultovali, následně obodovali a
dvakrát zasedala Výběrová komise. Vybrané projekty byli zaregistrovány
na RO SZIF.
Ing. Lenka Gliganičová se za sekretariát MAS zúčastnila na školení v Brně,
dále pak na Valné hromady NS MAS Čr a zasedání MAS Kraje Vysočina.

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.
Na základě skutečného stavu administrativy, administrace a účelu činnosti MAS a
zkvalitnění konzultací a projektových příprav se předpokládá zajistit další školení
potencionálních žadatelů o dotaci. Termín k dnešnímu datu blíže neurčen.

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 v současné době pracuje na aktualizaci SPL a změně Fichíí (nikoliv
opatření a záměrů ve smyslu aktualizace a zkvalitnění praxe na základě dosud
realizovaných sedmy výzev.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 8
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 0
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 12
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 30
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
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Ing. Lenka Gliganičová zastupuje v současnosti na základě Plné moci v plném
rozsahu manažera a ředitele MAS Ing. Milana Svobodu. Tato situace vznikla na
základě závažného onemocnění Ing. Milana Svobody; v této souvislosti vzniklá
pracovní neschopnost Ing. Milana Svobody trvá již pátý měsíc, s předpokladem
opětného nástupu do práce v průběhu měsíce června 2011. Situaci zvážila a
projednala Správní rada MAS. Ing. Lenka Gliganičová zajišťuje tak nezbytné
manažerské činnosti; v této souvislosti Správní rada rozhodla i o mimořádné
pracovní odměně pro Ing. Lenku Gliganičovou.
Na základě vzniklé situace, konzultace s oddělením příjmu žádostí RO SZIF a
rozhodnutí Správní rady MAS Jemnicko, o.p.s. bude druhá letošní výzva MAS
realizována až v podzimním kole příjmu žádostí.
7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Projekt spolupráce IV.2.1. Venkovská tržnice II – závěrečná fáze projektu, podání
Žádosti o proplacení
Projekt spolupráce IV.2.1. Region renesance nejen po stopách historie – projekt
v aktivní fázi
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
8.Výzva Mas pro podzimní kolo příjmu žádostí na RO SZIF Brno
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