Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období:

od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012

Název MAS:

Havlíčkův kraj o.p.s.

Zpracovatel zprávy:
(jméno, příjmení, funkce)

Jaroslava Hájková, ředitelka MAS

Kontakt:

+420 774 420 913, +420 561 116 138,
hajkova@havlickuvkraj.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity

uskutečněné ve sledovaném období): - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání
výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace
projektů na RO SZIF
Ve sledovaném období MAS vyhlásila Výzvu č. 8 (15. kolo SZIF). Do výzvy bylo
podáno celkem 8 projektů. Dne 8. 3. proběhla veřejná obhajoba projektů. Veřejné
obhajoby se zúčastnili tři žadatelé (Město Přibyslav, Obec Velká Losenice a Farní
sbor ČCE Krucemburk). Výběrovou komisí (hodnotitelskou komisí) bylo k podpoře
vybráno šest projektů, další dva projekty nebyly vybrány vzhledem k nižšímu počtu
bodů a k nedostatku finančních prostředků v celkové alokované částce pro Výzvu
č. 8. Výzva byla vyhlášena na Fichi č. 1, Fichi č. 4 a Fichi č. 6. Ve Fichi č. 4
(Občanské vybavení a služby) byl přetlak žadatelů a zde byli dva žadatelé vyřazeni.
Na doporučení Výběrové komise schválila správní rada (= programový výbor)
na svém jednání výběr projektů. Dne 21. 3. byly projekty předány na RO SZIF Brno
k zaregistrování.
Příprava na projekt spolupráce – KMAS - Přemyslovské střední Čechy o.p.s,
PMAS: MAS Vladař o.p.s., MAS Říčansko o.p.s., Uničovsko, o.p.s., Místní akční
skupina LAG STRAKONICKO, o.s., MAS Most Vysočiny, o.p.s., Vodňanská ryba,
MAS Naděje pro Mostecko o.s., a MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Celkem tedy devět
spolupracujících MAS z ČR na projektu: „Metoda LEADER budoucnost venkova“.
Podání žádosti předcházelo několik schůzek. K podpisu Žádosti o dotaci se sešli
zástupci MAS ve Slaném.
Valná hromada MAS Havlíčkův kraj o.p.s. - konala se 15. 3. v Přibyslavi.
Zúčastnili se ji i zájemci o členství (partnerství v MAS). Valná hromada schválila
přistoupení 10 obcí, 2 svazků obcí, 12 neziskových organizací a 7 podnikatelských
subjektů. Valná hromada uzavřela hospodaření za rok 2011 bez připomínek. Výroční
zpráva za rok 2011 je přílohou monitorovací zprávy.
Správní rada (programový výbor) se ve sledovaném období sešla 4x.
Dozorčí rada se sešla 1x ve Ždírci nad Doubravou dne 11. 1.

Pracovní skupina ŽENY – schůzka proběhla 11. 1. v Přibyslavi. Jednalo se
o přípravě velikonoční akce „Hody, hody, doprovody ...“
-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
V souvislosti s vyhlášením výzvy MAS pořádala 31. 1. školení pro žadatele
– obsah školení je přílohou monitorovací zprávy.
Dne 7. 3. se zástupci MAS zúčastnili v Havlíčkově Brodě společného semináře
MAS v Havlíčkově Brodě. Ředitelka MAS byla jednou z přednášejících.
Zástupci MAS se zúčastnili 27. 3. v Jihlavě společného setkání partnerů MAS
a SZIF.

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
Propagační akce:
Ve spolupráci s Kulturním zařízením města Přibyslav MAS pořádala od 24. 3. do 19.
4. propagační akci „Hody, hody, doprovody ...“ spojenou se soutěží o nejkrásnější
velikonoční vajíčko Havlíčkova kraje. Akce se zúčastnilo 25 vystavovatelů prakticky
ze všech obcí Havlíčkova kraje. Nakonec byli určení dva výherci – 1 v kategorii
dospělých – Obec Stříbrné Hory, a 1 v kategorii dětské – MŠ Pohled.
Informační akce:
Rozšiřování metody LEADER – tzv. „bílá místa“. Ředitelka společnosti
prezentovala metodu LEADER a MAS Havlíčkův kraj na několika místech jak
v blízkém okolí, tak v sousedních „nepodpořených a spících“ MAS. Společně
s MAS Železnohorský region se zúčastnila Seminář pro MAS Hlinecko - „bílá
místa“. Další setkání se konala:
Obec Pohled – 6. 2.
Město Ždírec nad Doubravou – 7. 2.
Obec Sázava – 27. 2.
Obec Bartoušov – 23. 3.
Občasník MAS – ve sledovaném období MAS vydala dvě čísla zpravodaje – jsou
v příloze monitorovací zprávy.
Dny Železnohorského regionu – MAS se prezentovala dne 19. 4. v Mladoticích
na „Dnu Železnohorského regionu“.

-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry
11. ledna se konalo jednání PS ŽENY. Jednalo se o přípravě velikonoční akce
„Hody, hody, doprovody ...“ - společná prezentační akce.

-

další (účast na výstavách apod.)
Veletrh cestovního ruchu v Hradci Králové – Aldis – na společném stánku MAS
Kraje Vysočina se prezentovala také naše MAS.
Ředitelka MAS je členkou výboru NS MAS ČR (náhradníkem) za Kraj Vysočina.
Ve sledovaném období se zúčastnila tří jednání výboru NS MAS ČR: 10. 1. Praha,
21. 2. Bystré u Poličky a 16. 4. Praha.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

-

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
Při administraci ani při kontrolách projektů IV. 1.2 se nevyskytly žádné závažné
problémy. Ve sledovaném období bylo proplaceno celkem 5 projektů.

-

problémy při realizaci IV.1.1
Při realizaci IV. 1.1. se problémy nevyskytly.

-

problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
Při vyhlášení výzvy se problém nevyskytl. Nebylo podáno žádné odvolání ze strany
žadatele.

-

další

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
--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 SPL (např.
v členské základně, výběrové komisi atp.):
MAS neprovedla změnu v SPL a ani nedošlo ke změnám ve Fichích.
5. Souhrn za projekty IV. 1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:
Ve sledovaném období bylo nově přijato 8 Žádostí pro opatření IV. 1.2.
Fiche č. 1: 2 projekty :
Martin Jonáš, Hluboká – Krucemburk - Investice do podnikání
Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost - Rekonstrukce větrání a napájení
stáje k.ú. Vojnův Městec, č. kat. 370
Fiche č. 4: 5 projektů z toho:
- vybrané k podpoře:
Město Přibyslav - Rekonstrukce Mateřské školky Přibyslav – Tyršova 242
Město Ždírec nad Doubravou - Spolková klubovna Kohoutov
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krucemburku - Obnova
elektroinstalace, vytápění a zateplení stropu evangelického kostela v Krucemburku
- nevybrané k podpoře:
Obec Velká Losenice - Rekonstrukce budovy č.p. 256 na obecní úřad
PERUN klub - PERUN KLUB – Dračí loď
Fiche č. 6: 1 projekt
Město Ždírec nad Doubravou - Památník padlých Ždírec nad Doubravou
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:
Žádné Hlášení nebylo posuzováno.

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:
Byla posouzena jedna Žádost - Město Ždírec nad Doubravou - Víceúčelová nástavba
pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: čtyři konzultace na místě – Město Přibyslav, ČCE Krucemburk, Jan
Frühbauer Peršíkov, Martin Jonáš Hluboká u Krucemburku
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):
telefonicky 41 konzultací, e-mailem: 12 konzultací
Počet účastí na kontrolách SZIF:
Ve sledovaném období byla dne 15. 2. provedena kontrola z RO SZIF Brno na opatření
IV. 1.1., na opatření IV. 1.2. nebyla žádná kontrola ze strany SZIF prováděna.
Další:
Byla prováděn monitoring dříve realizovaných projektů.
Dne 11. 1. se konalo jednání dozorčí rady. Členové provedli kontrolu hospodaření za rok
2011 a doporučili správní radě zřízení tzv. MINI FONDU, z kterého by byly financovány
společně pořádané akce na propagaci MAS v regionu. Byla vyhlášena 1. Výzva, do které se
přihlásilo šest žadatelů. V období od 1. 1. do 30. 4. se v rámci MINI FONDU uskutečnila
jedna akce – prezentace MAS a divadelního ochotnického souboru z Přibyslavi. Akce trvala
3 dny ve vestibulu Kulturního domu Přibyslav, zúčastnilo se jí přes 700 návštěvníků.
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení
Jaroslava
Hájková
Naděžda
Lédlová

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
Pracovní
smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
8,5 hodiny/1 den

DPP

150 hodin/ 1 rok

Náplň práce

Poznámka

Činnosti
související s
realizací SPL
Vedení
účetnictví

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Společně s MAS Železnohorský region, MAS Hlinecko a Toulovcovými maštalemi
připravujeme propagační materiál pro turisty, kteří navštíví naše regiony. Jedná se o mapy
a brožuru s popisy a doporučením na rodinné výlety či výlety pro seniory. Do materiálu jsou
zahrnuty kratší trasy pro pěší turistiku, naučné stezky a zajímavá místa. Jedná se o formu
vzájemné spolupráce v oblasti cestovního ruchu - „posílání si turistů“. Materiál bude vydán
začátkem června 2012.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
MAS zažádala o podporu z Fondu Vysočiny z grantového programu JEDNORÁZOVÉ
AKCE 2012 na kulturně sportovní akci „Není MASka jako maska“, kterou plánujeme
uspořádat v sobotu 4. srpna 2012 v Obci Modlíkov. Program zatím nebyl vyhodnocen,
nevíme, zda dotaci obdržíme. To ale nemění nic na tom, že akci budeme pořádat i v případě
nepřiznání dotace.
V dalším období MAS pracuje na aktualizaci SPL a na změnách ve Fichích. Vzhledem k
tomu, že o členství v MAS požádalo 10 obcí, 2 svazky obcí, 12 NNO a 7 podnikatelských
subjektů, aktualizace SPL si vyžádá podrobnější doplnění a plánujeme vypracování nové
IRSÚ.
Účast na LEADER Festu v Levoči a na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
Vydání dalšího zpravodaje..
Datum: 22. 5. 2012

Podpis: Jaroslava Hájková

