Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období:

od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014

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.
27. 1. jsme podávali Žádost o proplacení výdajů z opatření IV. 1.1 za 3. etapu 2013.
Valná hromada – 15. 4. se konala ve Škrdlovicích Valná hromada. Byli přijati tři noví
členové: firma EFKO – karton, s.r.o., Občanské sdružení JenTak Havlíčkova Borová
a Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou. Proběhla také volba do orgánů MAS. Byli
zvoleni (dovoleni) členové Správní rady (= programového výboru), Dozorčí rady,
Výkonného monitorovacího výboru a členové Výběrové komise. Na jednání byl schválen
účetní audit a audit činnosti a Výroční zpráva za rok 2013. Veškeré změny jsou
zaznamenány v zápise z Valné hromady ze dne 15. 4. 2014, který je zveřejněn na
www.havlickuvkraj.cz a na formuláři Seznamy členů/partnerů a zaměstnanců MAS, který
je přiložen k této zprávě.
Správní rada (= programový výbor) se ve sledovaném období sešla 2x a to 6. 1. a 4. 3.
2014 – zápisy na http://www.havlickuvkraj.cz/mas/dokumenty-mas/zapisy-z-jednani/
Inventura majetku – k 31. 12. 2013 byla inventurní komisí provedena inventura majetku,
o které byly vyhotoveny protokoly a následně všemi členy inventurní komise podepsány.

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

21. 1. Jihlava – školení a další vzdělávání koordinátorů MA 21 – informace z Kraje
Vysočina

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

Propagační akce:
27. 1. byla v Radostíně nad Oslavou zahájena prezentační akce MAS, při které byla ve
vestibulu obecního úřadu otevřena společná výstava obcí MAS. Výstava trvala 14 dní.
Cílem akce bylo seznámit širokou veřejnost s fungováním a působením MAS. Při akci byly
rozdávány propagační materiály MAS, byly použity prezentační bannery o činnosti MAS
a projektech z opatření IV. 1. 2. – fotografie jsou zveřejněny na webových stránkách
http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/

V prosinci MAS pořádala v Chlumětíně již 5. ročník výstavy Bez stromečku nejsou Vánoce,
výstava byla ponechána až do začátku ledna, následně jsme provedli likvidaci výstavy, úklid
prostor ve velkém sále na OÚ.
Společná akce MAS v území podél toku Sázava – Čistí řeka Sázava. Územím naší MAS
protékají čtyři významné toky – Sázava, Oslava, Doubrava a Svratka. V letošním roce jsme
převzali myšlenku a zkušenosti od ostatních MAS, které v předchozích letech realizují akci
Čistá řeka Sázava. Jedná se o sesbírání odpadků na řece. Na našem území se nachází horní
tok řeky Sázavy, který není sice atraktivní pro vodáky, ale vytváří významný krajinný prvek.
Podařilo se nám zaktivovat lidi z území. Od Polničky na konec katastru obce Pohled cca 250
dobrovolníků v období od 5. 4. do 12. 4 vyčistilo tok řeky. Velice významná byla pomoc
neziskových organizací (převážně dětí a mládeže), místních samospráv, podnikatelů
a v neposlední řadě také Povodí Vltavy (sídlo v Havlíčkově Brodě). Na Valné hromadě se
ozvali zájemci z ostatních koutů našeho území, že bychom tento projekt mohli rozšířit
a v příštím roce se pokusit vyčistit ještě další tři významné řeky na našem území. Tato akce
byla jistě V souvislosti s touto akcí se konalo několik pracovních schůzek a také jednání se
sponzory.

--Informační akce:
--Komunitní jednání
---

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Pracovní skupiny – 17. 2. se konala informační schůzka pracovní skupiny v Přibyslavi
k Čistá řeka Sázava. Jednání se zúčastnili zástupci MAS Posázaví a Královská stezka,
vedoucí některých NNO a někteří zástupci sponzorů. Sponzoři poskytli drobné občerstvení
a cukrovinky pro dobrovolníky.

- další (účast na výstavách apod.)
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

V tomto období MAS výzvu nevyhlašovala.

- Další

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
Koncem roku 2013 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 právní firmě. Byla uskutečněna poptávka, ze tří firem byla vybrána firma z Chotěboře
paní JUDr. Tůmové. Právnička ve spolupráci s pracovníky kanceláře, vypracovala a dala do
souladu Statut se Zakládací listinou tak, aby splňoval zákon o obecně prospěšných
společnostech. Po Valné hromadě byl podán na návrh na zapsání změn na Krajský soud Hradec
Králové. Fakturace právních služeb byla provedena až v první polovině května 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.
MAS provedla změny v členské základně a ve složení orgánů MAS, které jsou zaznamenány
v aktualizovaném formuláři Seznamy členů/partnerů a zaměstnanců MAS, Opatření IV.1.1 Místní
akční skupina.

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:

Byly posuzovány 2 Hlášení o změnách. Jednalo se o změny v projektech těchto žadatelů:
Město Přibyslav (fiche 7) – jednalo se o posunutí termínu podání Žádosti o proplacení. Druhé
podané Hlášení se týkalo projektu Obce Stříbrné Hory, reg. č. 09/006/41200/097/000074 – změna
týkající se indikátorů - snížení počtu osob využívajících internet v kulturním domě
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

Ve sledovaném období bylo ke kontrole podána 1 žádost o proplacení. Jednalo o žádost Města
Přibyslav – fiche č. 2 Lesnická technika ŽoP – nákup lopaty, reg. č. 13/018/41200/097/000206
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: Byly provedeny 3 kontroly na místě realizace projektů:

15. 1. – konzultace (kontrola na místě) k projektu reg. číslo 09/006/41200/097/000074
ve Stříbrných Horách – podáno Hlášení o změnách
15. 1. – kontrola projektu reg. č. 13/018/41200/097/000218 na místě v Přibyslavi – příprava na ŽoP
30. 1. – účast na zadávacím řízení projektu reg. č. 13/018/41200/097/000212 ve Stříbrných Horách
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 15 konzultací
Počet účastí na kontrolách SZIF:

Manažerka byla přítomna na místě těchto kontrol ze strany SZIF:
30. 1. - kontrola projektu reg. číslo 13/018/41200/097/000217 v České Bělé – ŘK farnost
4. 2. – kontrola projektu reg. číslo 13/018/41200/097/000206 v Přibyslavi
26. 2. Provedli zaměstnanci SZIF kontrolu opatření IV. 1.1 v kanceláři MAS
Další:

6. Zaměstnanci (na IV. 1.1)
Jméno,
příjmení
Jaroslava
Hájková
Jaroslava
Hájková
Mgr. Olga
Kodysová
Mgr. Hana
Petruželková
Bc. Hana
Půžová

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
HPP
Pracovní
smlouva
DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných hodin

Náplň práce

½ pracovní úvazek + ½
úvazku OPTP (SCLLD)

Manažer SPL - činnosti
související s realizací
SPL
Projekt IV. 2.1

0,25

Od 1. 1. do
31. 8. 2014

Vedení účetnictví

DPP
HPP
Pracovní
smlouva
HPP
Pracovní
smlouva

Poznámka

1 pracovní úvazek

Manažer SCLLD
– projekt z OPTP

1 pracovní úvazek

Manažer SCLLD
– projekt z OPTP

PP na dobu
určitou do
31. 8. 2014
PP na dobu
určitou do
31. 8. 2014

Od ledna 2014 do 31. srpna 2014 pracuje paní Hájková na ¼ pracovního úvazku na DPČ v projektu
Poznejte zelené srdce Česka, jedná se o projekt spolupráce s MAS Hlinecko.

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

MAS pokračuje v naplňování a v propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji
Vysočina. V rámci tohoto projektu připravujeme další setkání u kulatých stolů. Z finančních
prostředků, které jsme získali od Kraje Vysočina, bude vytvořena brožura, která bude propagovat
místní výrobce a řemeslníky. Brožuru bychom chtěli vydat do konce června, abychom mohli
prezentovat drobné živnostníky a firmy na celostátní výstavě Země živitelka (podpora místního fair
trade).
V tomto období MAS vydala jeden Občasník, k nahlédnutí je v elektronické podobě na adrese:
http://www.havlickuvkraj.cz/mas/zpravodaj-mas-havlickuv-kraj-o.p.s/
Ve sledovaném období byl proveden audit účetnictví a audit činnosti společnosti.
21. 1. manažerka se zúčastnila školení v Jihlavě – Zdravá města a MA21
20. 2. setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou
13. 3. se manažerka MAS zúčastnila Valné hromady NS MAS
25. 3. se manažerka MAS zúčastnila Valné hromady MAS Královská stezka
8. 4. se manažerka MAS zúčastnila jednání výboru NS MAS v Olomouci
10. 4. se konalo v Lukách nad Jihlavou setkání krajské sítě MAS kraje Vysočina, o.p.s.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
V rámci projektu MA 21 připravujeme další setkání lidí z území MAS u kulatých stolů.
Z finančních prostředků, které jsme získali od Kraje Vysočina, bude vytvořena brožura propagující
místní výrobce a řemeslníky. Brožuru chceme vydat do konce června, abychom mohli prezentovat
drobné živnostníky a firmy na celostátní výstavě Země živitelka (podpora místního fair trade).
Na první červencovou neděli plánujeme Den MAS v Radostíně nad Oslavou. MAS se připravuje
na realizaci projektů spolupráce.
Připravujeme vydání propagačního materiálu o projektech podpořených z PRV z opatření IV. 1.2
v období 2007 – 2013.

Datum: 26. 5. 2014

Podpis: Jaroslava Hájková

