Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období:

od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013

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

Výzva č. 10 – 12. 4. MAS vyhlásila výzvu na předkládání projektů. Výzva byla
vyhlášena na dvě fiche (3 a 5): Podpora drobného podnikání a Cestovní ruch –
záruka prosperity. 18. dubna proběhlo školení žadatelů. Příjem žádostí se konal 3. 5.
a 6. 5. 2013. Do výzvy bylo přijato celkem 5 projektů, z toho 4 projekty byly
vybrány k podpoře. 28. 5. 2013 proběhla veřejná obhajoba projektů a zasedala
výběrová komise, která provedla výběr projektů. Dne 29. 5. zasedal programový
výbor, který schválil výběr projektů. Projekty byly 26. 6. 2013 zaregistrovány na RO
SZIF v Brně.
Projekty spolupráce
MAS Havlíčkův kraj podala v červnu dva projekty spolupráce jako KMAS. Do
jednoho mezinárodního projektu spolupráce se naše MAS zapojila jako partnerská.
Dne 5. 6. se v Novém Veselí uskutečnila prezentace projektu spolupráce „Hřbitovy –
naše kamenná historie II. etapa“, do které jsou zapojeny ještě dvě další MAS: MAS
Hlinecko a MAS Svitava. Dne 11. 6. se v Herálci uskutečnila informační schůzka
k projektu spolupráce „Hřbitovy …“ a zároveň k projektu spolupráce „Poznejte
zelené srdce Česka“ (zapojení MAS Hlinecko) – týká se oblasti CHKO Žďárské
vrchy. 1. 7. jsme v MAS Hlinecko podepsali čestná prohlášení pro projekty
spolupráce.
Třetí projekt spolupráce je mezinárodní. Nositelem (KMAS) projektu GUIDE ME je
MAS Královská cesta. Týká se oblasti cestovního ruchu a jsou do něho zapojeny
další MAS, jejichž územím protéká řeka Sázava, tj. Posázaví, Lípa pro venkov,
Královská stezka a Havlíčkův kraj (pramen řeky a horní tok). 26. 6. byla manažerka
MAS podepsat čestné prohlášení k tomuto projektu v Habrech.
2. 7. byly projekty spolupráce na CP SZIF Praha zaregistrovány
Správní rada (programový výbor) se ve sledovaném období sešla 1x a to 29. 5.
2013.

Výkonný monitorovací výbor – členové VMV pracují individuálně na monitoringu
jednotlivých projektů, jednání VMV je naplánováno na období na přelom září/října
2013. Výsledky z monitorování projektů na místě budou známy do poloviny října.
-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře
apod.) a jejich přínos

LEADER FEST Velké Meziříčí – 20. – 21. 6. – vzhledem k tomu, že se tentokrát
konal v Kraji Vysočina, nepožadovaly jsme s kolegyní ubytování v místě konání, ale
na konferenci jsme dojely a vystřídaly jsme se. V programu o zemědělství vystoupil
jako přednášející pan Ing. Václav Němec z Družstva vlastníků půdy a majetku ze
Slavíkova (spadá do působnosti MAS). Na náměstí svoje regionální výrobky
prezentovala Sklárna Svoboda z Karlova.
-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

Propagační akce:
17. 8. - DEN MAS v Křižánkách – spolupořádaná s obcí Křižánky – blíže v odstavci
č. 7 této Monitorovací zprávy
--Informační akce:
Novinové výstřižky – viz. příloha
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Pracovní skupiny – zasedání pracovních skupin je plánováno na druhou polovinu
září a říjen 2013.
-

další (účast na výstavách apod.)
MAS se společně s MAS kraje Vysočina zúčastnila 40. ročníku výstavy Země
živitelka. Paní Mgr. Kodysová prezentovala MAS ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2013.
Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

2.
-

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

Při administraci ani při kontrolách projektů IV. 1.2 se nevyskytly žádné
závažné problémy.
-

problémy při realizaci IV.1.1

Při realizaci IV. 1.1. se problémy nevyskytly.
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

Při vyhlašování výzvy se nevyskytl žádný problém.
-

Další
V průběhu II. etapy se vyskytl problém u projektu z Výzvy č. 1, který realizovala Obec
Velká Losenice. Jednalo se o r. č. 08/005/41200/097/000386 Rekonstrukce obecního úřadu
ve Velké Losenici - výměna střešní konstrukce a statické zajištění. Projekt byl ve výzvě
schválen a 30. 6. 2010 proběhla výplata dotace ve výši 626.233,- Kč. 31. 5. 2013 byla
ukončena administrace projektu a žadatel byl vyzván k vrácení dotace. Žadatel se proti
rozhodnutí odvolal.

3.

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

V uplynulém období se vyskytly problémy ohledně účetního programu. Vše bylo zdárně
vyřešeno. Firma Laneta Golčův Jeníkov doporučila přechod na novější verzi účetního
programu, odstraňování problémů bylo dokončeno a byla zakoupena aktualizace softwaru.
13. 5. byla paní účetní v Golčově Jeníkově proškolena a 17. 5. pracovníci firmy provedly
aktualizaci účetního programu.
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.):

Ve sledovaném období MAS neprováděla změnu SPL a Fichí. Nedošlo ani ke změně
v členské základně, ani ve složení výběrové komise.
5.

Souhrn za projekty IV. 1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

V tomto období bylo přijato celkem 5 projektů do Výzvy č. 10.
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

Bylo posuzováno jedno Hlášení o změnách, farnost Krucemburk – projekt Renovace střechy
kostela sv. Václava v Horním Studenci.
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

Ve sledovaném období bylo ke kontrole podána jedna žádost o proplacení.
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace:

Manažerka MAS provedla 5 kontrol na místě realizace projektů. Jedna se týkala žádosti
pana Aleše Peciny – Štíří důl v Hluboké u Krucemburku (Rekonstrukce a inovace
ubytovacího a stravovacího zařízení - projekt z 9. Výzvy). Druhá kontrola se týkala projektu
pana Martina Jonáše z Hluboké u Krucemburku (Investice do podnikání - Jonáš Martin projekt z 8. Výzvy). Třetí kontrola byla u projektu Obce Podmoklany, který byl zrealizován
v předchozím období (Přístavba hasičského domu - Výzva č. 5)). Čtvrtá kontrola proběhla
v Obci Velká Losenice ohledně odvolání se žadatele na rozhodnutí CP SZIF Praha (projekt
z Výzvy č. 1). Pátá konzultace se týkala žadatele Miloslava Švomy, který podával žádost do
Výzvy č. 10 („Nákup kapovací stanice řeziva“ v Radostíně nad Oslavou).
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):

telefonicky 63 konzultací, e-mailem: 18 konzultací
Počet účastí na kontrolách SZIF:

Manažerka byla přítomna na místě této kontroly ze strany SZIF (jiná kontrola neproběhla):
dne 17. 5. - kontrola projektu Rekonstrukce větrání a napájení stáje k.ú. Vojnuv Městec,
č. kat. 370 – žadatel Zemědělská a.s. Krucemburk

Další:
- dne 3. 6. byla provedena kontrola OSSZ v Havlíčkově Brodě
- dne 25. 7. proběhla v kanceláři MAS kontrola z Kraje Vysočina na dotace, které MAS
obdržela v předchozích letech

6. Zaměstnanci (na IV. 1.1)
Jméno,
Pracovní Úvazek/počet
příjmení
smlouva/ odpracovaných hodin
DPP/DPČ
Jaroslava
Pracovní
8,5 hodiny/1 den
Hájková
smlouva
Mgr. Olga
Pracovní
8,5 hodiny/1 den
Kodysová
smlouva
Ing. Jiří
Pavlíček

DPP

10 hodin v měsíci
únoru

Jan Král

DPP

10 hodin v měsíci
únoru

Ing. Moštěk DPP

10 hodin v měsíci
únoru

Hana
Bulová

DPP

10 hodin v měsíci
únoru

Luboš
Janáček

DPP

10 hodin v měsíci
únoru

Jiří Grygar

DPP

10 hodin v měsíci
únoru

Hana
Půžová

DPP

10 hodin v měsíci
únoru

Náplň práce

Poznámka

Činnosti související
s realizací SPL
Administrativní
pracovník SPL
a vedení účetnictví
Hodnocení projektů
a zasedání Výběrové
komise MAS
Hodnocení projektů
a zasedání Výběrové
komise MAS
Hodnocení projektů
a zasedání Výběrové
komise MAS
Hodnocení projektů
a zasedání Výběrové
komise MAS
Hodnocení projektů
a zasedání Výběrové
komise MAS
Hodnocení projektů
a zasedání Výběrové
komise MAS
Hodnocení projektů
a zasedání Výběrové
komise MAS

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

MAS se zapojila do podpory naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21
v Kraji Vysočina. Zažádala o grant na projekt Začínáme s MA21 v Havlíčkově kraji. Díky tomuto
projektu se nám daří zapojovat aktéry z území do měkkých projektů jako jsou např. společná
setkání, kulaté stoly, pořádání společných akcí, pořádání výstav, prezentačních materiálů apod.
Nejbližší společné aktivity v rámci tohoto projektu jsou plánovány na měsíce září, říjen (kulaté
stoly) a listopad (prezentační výstava obcí a aktivit z území MAS).
V Polničce proběhlo 23. 8. jednání s grafikem panem Judou, firma Creative, ohledně grafických
návrhů na vytvoření informačních letáků a bannerů.
Do územní působnosti MAS náleží mimo jiných i Obec Jámy na Žďársku, která obdržela titul
Vesnice Vysočiny roku 2013. Manažerka byla přítomna vyhlášení výsledků soutěže.
Nechali jsme u firmy Vade Bohemia v.o.s. Chotěboř vyrobit novou informační ceduli pro označení
kanceláře na budovu čp. 67 v Havlíčkově Borové. Dosavadní tabule byla poničena povětrnostními
vlivy.

Společně s Obcí Křižánky jsme pořádali 17. 8. „Den MAS aneb není MASka jako
maska“. V červenci manažerka domluvila bližší informace (zorganizování) k akci. Oslovili
jsme sponzory, ale také místní spolky a požádali o pomoc. Akce se vydařila. O akci byly
zveřejněny pozvání v regionálním tisku, na plakátech a pozvánkách. Na webu jsou v sekci
Fotogalerie zveřejněny fotografie z konání akce. Zpráva o průběhu akce je zveřejněna na
http://www.havlickuvkraj.cz/mistni-agenda-21/den-mas-2013-aneb-neni-maska-jako-maska-vkrizankach

Dne 6. 6. 2013 se administrativní pracovnice MAS paní Mgr. Olga Kodysová zúčastnila
Veřejného fóra v Křižánkách.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Jsou plánována jednání správní rady (=programového výboru), dozorčí rady, výběrové
komise, pracovních skupin a výkonného monitorovacího výboru.
Vydání informačních materiálů, zpravodaje, výroba bannerů.
Účast na Konferenci Venkov v Hranicích ve dnech 1. – 3. 10. 2013.
5. 11. se bude v pastoračním středisku VITUS v Havlíčkově Borové na faře konat zahájení
prezentační výstavy aktivit obcí MAS.
V prosinci uskutečníme již 5. ročník výstavy Bez stromečku nejsou Vánoce, tentokrát
v Chlumětíně.
Programovému výboru budou předloženy ke schválení aktualizované vnitřní předpisy
organizace.

Datum: 17. 9. 2013

Podpis: Jaroslava Hájková

