Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

leden – duben 2012

Název MAS:

Na cestě k prosperitě, o. s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Dominik Vlč, ředitel/manažer
kontakt:

tel. 774 868 837, email: nacestekprosperite@seznam.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období:
-

účast na vzdělávacích akcích
18.1. 2012

Kralice na Hané

seminář Povinnosti příjemce dotace –

pořízení majetku s podporou z PRV

-

26.1. 2012

Olomouc

seminář k POV 2012

14.3. 2012

Rumburk

seminář Sociální podnikání neziskovek

pořádání vzdělávacích akcí
23.4. 2012

-

Doloplazy

Seminář pro žadatele o dotaci

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
2.3. 2012

Kojetín

Setkání starostů regionů MAS Na cestě

k prosperitě a MAS Střední Haná
5.-6.4. 2012

Doloplazy

Velikonoční výstava a dílna spojené

s prezentací MAS Na cestě k prosperitě
-

jednání orgánů MAS a pracovních skupin
19.1. 2012

Programový výbor
- plán výzev pro rok 2012
- rozdělení alokace do jednotlivých fichí pro rok 2012

7.3. 2012

Programový výbor
- aktualizace fichí č. 1, 2, 4, 5
- schválení Manuálu pro hodnocení projektů Výběrovou komisí

5.4. 2012

Pracovní skupina „Mladí pro rozvoj venkova“
- spolupořádání velikonoční dílny
- plán činnosti na další období

V rámci sledovaného období se dále uskutečnilo:
- 1x jednání Valné hromady sdružení
- 1x zasedání Revizní komise sdružení
- 4x jednání Představenstva sdružení

-

další
25.1. 2012

rozšířené jednání Správní rady Mikroregionu Němčicko – Mořice

15.2. 2012

Valná hromada KS Olomouckého kraje NS MAS ČR – Olomouc

8.3. 2012

Setkání aktérů venkova – Všechovice

15.3. 2012

Valná hromada NS MAS ČR, o.s. – Rumburk

19.4. 2012

Schůzka KS Olomouckého kraje NS MAS ČR – Kralice na Hané

2. Problémy při realizaci SPL:
-

U žádosti Výzvy č.4/2011 (r.č.: 11/013/41200/167/000595) byla ke dni 2.2. 2012
ukončena administrace z důvodu nesplnění kritéria přijatelnosti v hlavním opatření
III.1.2. v režimu „de minimis“. Žadatel podal vůči tomuto rozhodnutí odvolání.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
-

důslednější kontrola veškerých dokumentů, konzultace s pracovníky SZIF

-

aplikace systému častějších fyzických kontrol

4. Změny
-

aktualizace Fichí č. 1, 2, 4 a 5 dle nových pravidel pro 16. kolo

-

změna složení Představenstva sdružení

-

změna složení Výběrové komise MAS

-

k 31.12. 2011 odchod dosavadní ředitelky/manažerky Ivany Korvasové,
od 1.1. 2012 nástup nového ředitele/manažera Dominika Vlče

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

8

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

6

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

32

na místě realizace

12

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

20

Počet účastí na kontrolách SZIF:

5

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,

Pracovní smlouva/

Úvazek/počet

příjmení

DPP/DPČ

odpracovaných hodin

Dominik

Pracovní smlouva

1,0 úvazek

Vlč
Martina

Náplň práce

Poznámka

Ředitel/

od 1.1. 2012

manažer
Pracovní smlouva

1,0 úvazek

Manažerka

DPP

25 hod.

úprava web.

od 1.1. 2012

stránek

do 31.1.2012

Kouřilová
Hana
Žurowská

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

v prosinci 2011 zahájena V. sezóna Divadelních pátků v Němčicích nad Hanou,
pořádána ve spolupráci s MAS (probíhala do března 2012)

-

zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV v rámci opatření IV.2.1. Projekty spolupráce
s názvem „Společně oživujeme historii venkova“ (r.č.: 12/015/4210a/564/000023)

-

realizace projektu spolupráce „Najdi poklad ve svém regionu“

-

vyhlášení Výzvy č. 5 k předkládání Žádostí o dotaci od 11.4. do 16.5. 2012

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

administrace Žádostí o dotaci předložených v rámci Výzvy č.5/2012

-

aktualizace SPL (pořádání kulatých stolů, zapojení partnerů i veřejnosti)

-

pravidelná účast pracovníků MAS při kontrolách SZIF, při podávání ŽoP

Datum: 22.5. 2012

Podpis:

