Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: září – prosinec 2011

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: Velká Brána 584, 675 31 Jemnice

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

8.Výzva MAS (14.kolo PRV) s termínem příjmu Žádostí o dotaci od
1.9.2011 do 9.9.2011 s vypsáním těchto Fichí 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.)
Celková alokace činila částku 3 mil. Kč; bylo podáno celkem 12 Žádostí o
dotaci; na základě hodnocení Výběrové komise bylo vybráno 8 Žádostí

-

Příprava 9. Výzvy MAS (15.kolo PRV) s termínem příjmu Žádostí o dotaci
ve dnech 10. a 11.ledna 2012

-

Byly připraveny podklady pro závažný hodnotící proces MAS, a to
Střednědobé hodnocení SPL. Tato činnost byla koncepčně dopracována
nezávislou a kvalifikovanou hodnotící osobou, Ing.Mgr.Marešem z Prahy;
konzultace, supervizní činnosti a rozpracování podkladů za přímé
spoluúčasti sekretariátu MAS bylo prováděno s facilitací agentur Because,
s.r.o. a coworkingového zařízení HUB Praha.

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.

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 se přímo podílel na zpracování a analýze pro Střednědobé
hodnocení (Evaluace) a započal připravovat analytická data a výchozí strategické
skutečnosti pro aktualizaci SPL dle této aktuální a kvalifikované, facilitací
koncipované metody evaluace.

Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 8 (12 podáno celkem; 8 přijato)
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 6
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace : 14
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 40
Počet účastí na kontrolách SZIF: 5
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6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Projekt spolupráce IV.2.1. Regionem Renesance nejen po stopách historie – projekt
v aktivní fázi.

Dne 14.září 2011 se MAS Jemnicko, o.p.s., prezentovala na setkání partnerů Celostátní
sítě pro venkov, které pořádala Krajská agentura pro zemědělství a venkov Kraje
Vysočina.
Byla připravena a úspěšně provedena prezentační a legislativně-administrativní
přednáška na téma Možnost zapojování místních podnikatelů do rozvoje venkova
prostřednictvím MAS, která byla součástí Krajské konference pro podnikatele 14.10.2011
v Jihlavě; pořadateli byly Kraj Vysočina, ERDF a ETCO, resp. Spolupráce CZ-Kooperation
AT.
Byla připravena prezentace a výstavní stánek MAS Jemnicko, o.p.s., na nezávislé
výstavní akci rozvoje venkova „Partnerská výstava Dešná Ludweis-Aigen ZWEI“.
Název byl koncipován dle zájmových oblastí (Zusammenarbeit-Wirtschaft-EnergieInternational) zwei = Dva (spolupráce dvou příhraničních regionů, motto Spoluprácehospodářství-energie-mezinárodně) v Dešné 15.října 2011.
Obec Dešná patří do zájmového území MAS Jemnicko a je dislokována v příhraničí
s Rakouskem; akce byla spojená s prezentací a informativními pohovory se zástupci
rozvojových agentur pohraničí Rakouska o možné příhraniční spolupráci. K této
významné akci bylo připraveno zvláštní vydání zpravodaje „Informace o činnosti Místní
akční skupiny“ v česko-německé mutaci s bohatým obrazovým materiálem.

MAS Jemnicko, o.p.s., se dále prezentovala na Setkání Projektového týmu projektu MA-G
21, což je spolupráce mezi Místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem „Gemeinde
21“ v Dolním Rakousku. Na této akci byla prezentována MAS Jemnicko, o.p.s. Dále
ředitel MAS Jemnicko, o.p.s., referoval o ostatních MAS Kraje Vysočina v celkovém
kontextu koexistence a spolupráce na krajské úrovni.
Ve dnech 31.10. a 01.11. se MAS Jemnicko, o.p.s., aktivně zapojila do akce Krajské
pobočky Národní Sítě MAS ČR v Kraji Vysočina, a to společné návštěvy, semináře,
panelové diskuse a zejména výměny zkušeností a metod dobré praxe v Místní akční
skupině Posázaví, o.p.s., se sídlem na zámku Jemniště v Postupicích a kanceláří
v Benešově.

Ředitel MAS Jemnicko, o.p.s., se zúčastnil a aktivně zapojil do jednání Národní
konference VENKOV 2011 v Sedlčanech a Sedlci-Prčici ve dnech 14.-16.10.2011. MAS
Jemnicko,o.p.s., byla zapojena do Workshopu A, tj. Ekonomika a rozvoj venkova, kde byl
činný ředitel MAS, Ing.Milan Svoboda.
Předseda Správní Rady MAS a starosta města Jemnice, Ing.Miloslav Nevěčný, se rovněž
zúčastnil v uvedených dnech konference a aktivně se zapojil do činnosti ve Workshopu D,
tj. Veřejná osobní doprava na venkově; tato aktivita odrážela aktuálně situaci přímo
v zájmovém území MAS Jemnicko, o.p.s., resp. rušení tratí a spojů venkovské dopravní
obslužnosti.
Ing.Lenka Gliganičová se za MAS Jemnicko, o.p.s. aktivně zúčastnila zájezdu výměny
zkušeností a praxe čerpání dotací na Slovensko do Nitranské oblasti. Akce se konala ve
dnech 18.-20.11.2011 pod záštitou Jemnického mikroregionu.

Při této příležitosti sbírala cenná data, podklady a kontakty pro možnou zahraniční
spolupráci mezi MAS Jemnicko, o.p.s., a Miestnou akčnou skupinou občanské združenie
mikroregión Radošinka.
MAS Jemnicko, o.p.s., má zásadní zájem oživovat a udržovat principy, na kterých MAS
Jemnicko, o.p.s., jako aktivní prvek venkovského rozvoje stojí. To je zejména metoda
LEADER , komunitní plánování a otevřená diskuse o potřebách regionu v zájmovém
území. Dne 29.11. byla uspořádána úspěšná prezentace realizovaných projektů,
administrace, legislativní stránky dané problematiky a širokospektrální námětový
workshop se žadateli, úspěšnými příjemci dotace, zástupci podnikatelského, neziskového
a veřejnoprávního sektoru a veřejnosti ve Slavonicích. Zjištěné, nadmíru cenné
informace, náměty a postřehy jsou důležitými informacemi a jsou následně zpracovávány
pro plánovací, evaluační a aktualizační výstupy.
MAS Jemnicko,o.p.s., koncipovala, formulovala a dne 23.11. zveřejnila vlastní tzv.
MASVýzvu. Účelem podpory je pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
v souvislosti s otevíráním a prezentací zrealizovaných projektů žadatelů MAS. Dále chce
podpořit akce nestátních neziskových organizací, které propagují region, či jsou nějakým
způsobem zajímavé a přínosné pro širokou veřejnost v územní působnosti MAS Jemnicko,
o.p.s. MAS Jemnicko, o.p.s., byla spolupořadatelem konkrétní akce a byla samostatně
prezentována. V akcích dosud nezrealizovaných se počítá aktuálně s tímto způsobem
prezentace v rámci této pilotní MASVýzvy do časového horizontu 31.03.2012.
Dne 30.11. přednesl ředitel MAS Ing. Milan Svoboda informační a prezentační referát
MAS Jemnicko, o.p.s., na Valné hromadě „Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska“.
MAS Jemnicko,o.p.s., působí na trojmezí tří krajů, přičemž dvacet obcí je z Kraje
Vysočina, šest obcí z Jihočeského kraje a šest obcí z Jihomoravského kraje. Obce z území
Jihomoravského kraje jsou zároveň členy výše uvedeného sdružení a byl zájem na tomto
zasedání MAS Jemnicko, o.p.s., uvést. Sdružení zahrnuje 21 obcí,z nichž 6 je
v zájmovém území MAS Jemnicko.
Dne 06.12. se ředitel MAS aktivně zúčastnil veletrhu komunitárních programů,
pořádaného Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem regionálního rozvoje a určeného
pro NNO a zájmová sdružení a další subjekty.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

9.Výzva MAS pro 15.kolo PRV
Aktualizace SPL na základě analýzy a provedeného procesu „Střednědobé hodnocení
SPL“, s ohledem na průběh 9.Výzvy MAS v lednu 2012.

Datum:16.01.2012

Podpis:

....................................................
Ing. Milan Svoboda, ředitel MAS

