Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období:

od 1. 9. 2013 do 31. 12. 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

V tomto období MAS nevyhlašovala žádnou výzvu k předkládání projektů
Projekty spolupráce
25. 9. byla manažerka MAS přítomna veřejné obhajoby projektů spolupráce na CP SZIF.
V předcházejícím období podala MAS tyto dva projekty spolupráce jako KMAS:
Projekt spolupráce „Hřbitovy – naše kamenná historie II. etapa“, nebyl vybrán k podpoře.
Druhý projekt spolupráce „Poznejte zelené srdce Česka“ uspěl.
Do jednoho mezinárodního projektu spolupráce se naše MAS zapojila jako partnerská:
GUIDE ME, KMAS je MAS Královská stezka – projekt byl vybrán.
1. 11. – doplnění údajů do žádosti IV. 2.1. – jednání s Městem Přibyslav o vhodných
prostorách potřebných pro seminář, který se uskuteční v rámci projektu Guide me.
Správní rada (= progr. výbor) se ve sledovaném období sešla 2x a to 31. 10. a 28. 11.
28. 11. se sešli zakladatelé společnosti
Výkonný monitorovací výbor – 25. 11. proběhlo zasedání VMV, zápis je zveřejněn
na http://www.havlickuvkraj.cz/mas/vykonny-monitorovaci-vybor/zapis-z-jednanimonitorovaciho-vyboru-ze-dne-25.-11.-2013. Monitorování projektů probíhá průběžně
celoročně jak členy VMV, tak i pracovníky MAS.
Dozorčí rada – 3. 12. se sešli členové DR, zápis zveřejněn na:
http://www.havlickuvkraj.cz/mas/dokumenty-mas/zapisy-z-jednani/

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

10. 10. – 11. 10. Luka nad Jihlavou – školení a další vzdělávání koordinátorů MA 21
11. 11. – Školení MAS k hodnocení strategií SPL v Okříškách

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

Propagační akce:
28. 9. – Při společné akci „Pohádkový les“ v Pohledu byla uskutečněna propagační akce
MAS – účastníci akce byli seznámeni s fungováním MAS a její činností, při této akci byly
rozdávány propagační materiály MAS, byly použity nově vytvořené bannery o činnosti
MAS a projektech z opatření IV. 1. 2. – fotografie na webových stránkách
http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/

14. 10. se uskutečnila návštěva senátora Veleby naší MAS. Společně s MAS Hlinecko,
MAS Podhůří Železných hor a s MAS Královská stezka jsme panu senátorovi představili
fungování MAS a metody LEADER na venkově. Nejprve byla hodinová prezentace MAS
na „půdě“ Hlinecka, potom jsme se přesunuli na území MAS Havlíčkův kraj, kde si pan
senátor prohlédl šest úspěšně zrealizovaných projektů z opatření IV. 1.2. Po společném
obědě pokračovala návštěva do Podhůří Železných hor a Královské stezky, kde byl
představen projekt spolupráce.
5. 11. se v pastoračním středisku VITUS v Havlíčkově Borové na faře konalo zahájení
prezentační výstavy aktivit obcí MAS (soubor 62 plakátů) – při této příležitosti byla
přítomným mimo jiné také objasněna myšlenka fair trade, která byla doplněna obrázky.
V prosinci MAS pořádala již 5. ročník výstavy Bez stromečku nejsou Vánoce, tentokrát
v Chlumětíně, 13. 12. jsme nainstalovali výstavu a 15. 12. byla výstava slavnostně otevřena,
blíže na http://www.havlickuvkraj.cz/mistni-agenda-21/spolecna-vanocni-vystava-mas-vchlumetine-bez-stromecku-nejsou-vanoce
a fotografie jsou na webových stránkách na adrese:
http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/
Pro potřeby snadné instalace plakátů do jakýchkoli prostor jsme zakoupili nové euro–klipy
a k původním 17 euro-klipům, které již MAS vlastnila, jsme pro bezpečnější manipulaci
dokoupili plexiskla.

--Informační akce:
Novinové výstřižky – viz. CD – Bez stromečku nejsou Vánoce v Chlumětíně
Komunitní jednání – na území MAS se ve sledovaném období uskutečnilo 5 komunitních
jednání. Byli osloveni zástupci NNO, podnikatelů a obcí z území, aby vyjádřili svůj názor
na dosavadní MAS na daném území v období 2007 – 2013:
17. 9. Ždírec nad Doubravou – území, které bylo v MAS od samého začátku – o existenci
MAS ví, znají projekty realizované ze IV. 1.2, dokáží komunikovat a zapojují se
19. 9. Svratka – území, které bylo zapojeno až od druhého pololetí roku 2013 – při jednání
se hovořilo spíše o fungování MAS a dalším plánovacím období
24. 9. – komunitní jednání v Přibyslavi – stejná situace jako ve Ždírci nad Doubravou
26. 9. Nové Veselí – podobná situace jako ve Svratce, s tím rozdílem, že na tomto území se
v roce 2013 začaly realizovat první projekty z opatření IV. 1.2 a tím se MASka začala
dostávat do podvědomí širšího okruhu lidí
1. 10. Havlíčkova Borová – obdobná situace jako ve Ždírci a Přibyslavi
Naším záměrem je vytypovat si z těchto komunitních jednání lidi, kteří se nebojí říci svůj
názor a jsou vůdčími osobnostmi v daném území. Jsme přesvědčeni, že v dalším období se
s takovými lidmi bude lépe spolupracovat.
zasedání pracovních skupin a jejich závěry
Pracovní skupiny – se nesešly.

2.

další (účast na výstavách apod.)
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.

-

problémy při realizaci IV.1.1

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

V tomto období MAS výzvu nevyhlašovala.

3.

Další
Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Pracovníci kanceláře MAS upozornili správní radu (= programový výbor) na rozpor mezi
Statutem, Zakládací listinou a skutečným nastavením rozhodovacích procesů v MAS. Správní
rada tuto skutečnost vzala na vědomí a rozhodla o zadání vyřešení rozporu odborné firmě.
Předpokládané vyřešení problému je do konce pololetí 2014.

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.
Došlo ke zvýšení počtu členů v dozorčí radě, z pěti na šest členů. Byl podán návrh na zápis
do OR – pan Kotík – 28. 11. a zároveň v termínu podání ŽoP za III. etapu roku 2013 byla tato
skutečnost oznámena v Hlášení o změnách.
5.

Souhrn za projekty IV. 1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

V tomto období nebyla přijata žádná Žádost o dotaci.
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

Bylo posuzováno 7 Hlášení o změnách. Jednalo se o změny v projektech těchto žadatelů:
Římskokatolická farnost Česká Bělá, Město Přibyslav (fiche 2), Lesní družstvo, Jiří Kolouch,
Město Přibyslav (fiche 7), Obec Velká Losenice, Lenka Hospodková – převážně se jednalo
o posunutí termínu u podání Žádosti o proplacení.
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

Ve sledovaném období bylo ke kontrole podáno 9 žádostí o proplacení. Jednalo o žádosti těchto
žadatelů: Římskokatolická farnost Krucemburk, Římskokatolická farnost Česká Bělá, Lesní
družstvo, Jiří Kolouch, Vít Němec, Město Přibyslav, Obec Velká Losenice, Městys Nové Veselí,
Obec Vepřová.
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: Byly provedeny 2 kontroly na místě realizace projektů:

23. 9. – konzultace (kontrola na místě) ve Velké Losenici – kontrola ZŘ a účetnictví
7. 11. – manažerka MAS provedla fyzickou kontrolu projektu Lesního družstva
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 25 konzultací
Počet účastí na kontrolách SZIF:

Manažerka byla přítomna na místě těchto kontrol ze strany SZIF:
10. 10. - kontrola projektu žadatel Městys Nové Veselí
17. 10. – kontrola projektu ve Vepřové Kolouch
30. 10. – kontrola projektu ve Ždírci nad Doubravou stezka
25. 11. – kontrola projektu Obec Vepřová

06. 12. – kontrola projektu LDO Přibyslav
16. 12. – kontrola projektu Jan Frühbauer Peršíkov
Další:
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

Náplň práce

Poznámka

Činnosti související
s realizací SPL
Administrativní
pracovník SPL
a vedení účetnictví

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

MAS se pokračovala v naplňování a v propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji
Vysočina. V rámci tohoto projektu se nám daří propagovat MAS, zapojovat aktéry z území do
společných akcí. Z finančních prostředků, které jsme získali od Kraje Vysočina, byl vytvořen
soubor 62 plakátů, který tvoří putovní výstavu. Hlavní plakát shrnuje informace o MAS, ostatních
61 plakátů informuje o jednotlivých obcích (např.: o historii, aktivitách, o „živém venkovu“).
Do územní působnosti MAS náleží obec Křižánky na Žďársku, která obhajovala postup v MA21
do kategorie A. Vzhledem k tomu, že se v Křižánkách konal letošní Den MAS, byla manažerka
MAS dne 14. 10. přítomna této veřejné obhajoby, kde prezentovala MAS a představila komisi
dosavadní spolupráci s obcí Křižánky.
V tomto období MAS vydala dva Občasníky, k nahlédnutí jsou v elektronické podobě na adrese:
http://www.havlickuvkraj.cz/mas/zpravodaj-mas-havlickuv-kraj-o.p.s/
15. 10. zřízení elektronického podpisu – paní Kodysová – účetní MAS – povinnost vyplývající vůči
komunikaci s OSSZ
5. 11. Jihlava – setkání se ředitelem SZIFu
18. 11. školení na KÚ Vysočina
18. 12 se manažerka MAS zúčastnila jednání výboru NS MAS v Pardubicích
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Jsou plánována jednotlivých orgánů MAS. V březnu se bude konat Valná hromada MAS.
Vydání Výroční zprávy za rok 2013, informačních materiálů o projektech z realizovaných z opatření
IV. 1.2., vydání zpravodaje.
V prvním čtvrtletí roku se zúčastníme Valné hromady NS MAS, setkání MAS a mikroregionů Kraje
Vysočina v Ledči nad Sázavou, školení ohledně MA21 v Jihlavě.
MAS se připravuje na realizaci projektů spolupráce.
27. 1. 2014 se uskuteční v Ostrově nad Oslavou prezentační akce MAS.
Od 1. 1. 2014 došlo ke změně v pracovních úvazcích zaměstnanců MAS. Podáno Hlášení
o změnách. Paní Kodysová ukončila pracovní poměr a dále bude zajišťovat účetnictví MAS na DPP
a paní Hájková bude na 0,5 úvazku pracovat jako manažerka MAS.
Datum: 24. 1. 2014

Podpis: Jaroslava Hájková

