Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

září – prosinec 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
3.9. 2012

České Budějovice

seminář „Venkov po roce 2014 aneb

Komunitně vedený místní rozvoj“
13.9. 2012

Bělotín

seminář „Jak na integrované strategie

rozvoje území pro MAS“
2.10. 2012

Nové Hrady

workshop „Komunistní život na venkově –

spolupráce uvnitř i vně obce/spolků, tradice na venkově“
18.10. 2012

Rusava

seminář „Výměna zkušeností s čerpáním

dotací z PRV a dalších zdrojů mezi Zlínským a Olomouckým
krajem, problematika venkova, činnost CSV, aktivity MAS
v jednotlivých krajích a předpokládané směry vývoje“
6.11. 2012

-

Sobotín

seminář LEADER – možnosti po roce 2013

pořádání vzdělávacích akcí
26.11. 2012

Doloplazy

„Administrace projektů v rámci opatření

IV.1.2. - Problémy při administraci, doporučení příjemcům dotací“

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
29.11.-1.12. 2012

-

Doloplazy

Vánoční výstava

jednání orgánů MAS a pracovních skupin
22.11. 2012

Programový výbor
- aktualizace SPL
- výzva k předkládání ŽoD v roce 2013 a související záležitosti

23.11. 2012

Revizní komise
- kontrola hospodaření MAS za I. a II. etapu roku 2012

26.11. 2012

Valná hromada
- informace o administraci projektů v rámci opatření IV.1.2.
- informace o administraci projektů v rámci opatření IV.2.1.

- přijetí nových členů MAS, rozšíření územní působnosti MAS
- do-volba členů Výběrové komise MAS
V rámci sledovaného období se dále uskutečnilo:
- 2x jednání Představenstva sdružení (17.9., 12.11.)

-

další
1.9.-4.9. 2012

Země živitelka 2012 – České Budějovice

6.9. 2012

Jednání certifikační komise „HANÁ – regionální produkt®“ Haňovice

11.9. 2012

Setkání partnerů CSV v Olomouckém kraji – Olomouc

24.-26.9. 2012

Výjezdní zasedání Mikroregionu Němčicko na Vranovsko - Bítov

28.9. 2012

„Výrobek Olomouckého kraje 2012“ - Tovačov

1.-3.10. 2012

Konference „Venkov 2012“ – Nové Hrady

28.11. 2012

Setkání v roce 2012 partnerů CSV v Olomouckém kraji – Smržice

19.12. 2012

Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko - Vrchoslavice

2. Problémy při realizaci SPL:
-

žádné

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

dodržování

stávajících

postupů,

tzn.

důsledná

kontrola

veškerých

dokumentů,

konzultace s pracovníky SZIF, aplikace systému častějších fyzických kontrol, resp.
místních šetření ve všech fázích realizace projektů; pro příští Výzvu k předkládání
ŽoD v opatření IV.1.2. příprava „semináře pro příjemce dotací“, kde budou úspěšní
žadatelé podrobně seznámeni se svými povinnostmi, jež se týkají realizace a
vyúčtování projektů
4. Změny
-

Žádné

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

0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

11

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

7

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

12

na místě realizace

2

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

10

Počet účastí na kontrolách SZIF:

8

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,

Pracovní smlouva/

Úvazek/počet

příjmení

DPP/DPČ

odpracovaných hodin

Dominik

Pracovní smlouva

1,0 úvazek

Vlč

Náplň práce

Poznámka

Ředitel/
manažer

Martina

Pracovní smlouva

1,0 úvazek

Manažerka

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

příprava na realizaci projektu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost „Místní
partnerství zaměstnanosti“

-

realizace projektu spolupráce „Společně oživujeme historii venkova“

-

příprava Integrované strategie rozvoje území pro programové období 2014 – 2020

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

příprava Integrované strategie rozvoje území pro programové období 2014 – 2020

-

příprava projektu spolupráce pro příští kolo příjmu žádostí z PRV, opatření IV.2.1.

-

příprava Výzvy k předkládání žádostí o dotaci č.6/2012, aktualizace Fichí

-

konání Valné hromady MAS, inventarizace, Výroční zpráva, audit

-

realizace projektu v rámci OP LZZ „Místní partnerství zaměstnanosti“

-

pravidelná účast pracovníků MAS při kontrolách SZIF, při podávání ŽoP

Datum: 17.1. 2013

Podpis:

