Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

květen – srpen 2014

Název MAS:

Na cestě k prosperitě, o. s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Mgr. 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
20. - 23.5. 2014

Horní Rakousko

studijní cesta za dobrými zkušenostmi

s Paktem zaměstnanosti v Horním Rakousku
3. - 4.6. 2014

Hlinsko

školení společné metodiky tvorby SCLLD,

včetně její implementace
10.6. 2014

Olomouc

mezinárodní konference „Nástroje politiky

zaměstnanosti a formy spolupráce v Rakousku a ČR“
11.6. 2014

Kostelec u Holešova mezinárodní workshop „Komunitně vedený
místní rozvoj a budoucnost politiky zaměstnanosti v našem
regionu“

24.7. 2014

Brno

seminář k metodice pro standardizaci

místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020
29.8. 2014

České Budějovice

odborný seminář „Podpora rozvoje venkova

v ČR“

-

pořádání vzdělávacích akcí

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
29.5. 2014

Tovačov

Setkání starostů regionů MAS Na cestě k

prosperitě a MAS Střední Haná
6.6. 2014

Doloplazy

Sportovní olympiáda mateřských škol

Mikroregionu Němčicko
28.6. 2014

Tesáre (SK)

Medzinárodná hasičská súťaž „SOTDUM v

plameňoch“ – setkání a výměna zkušeností s MAS SOTDUM
5.7. 2014

Doloplazy
Doloplazy

Oslavy 660 let obce Doloplazy + 90 let SDH

-

jednání orgánů MAS a pracovních skupin
V rámci sledovaného období se uskutečnilo:
- 3x jednání Představenstva sdružení (27.5., 31.7., 18.8.)

-

další
12.5. 2014

kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

13.6. 2014

kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

30.6. 2014

jednání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje

18.8. 2014

kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

20.8. 2014

kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

28. - 30.8.2014

41. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2014

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; systematická komunikace
s žadateli a předávání základních informací a instrukcí, týkajících se realizace
projektů a souvisejících náležitostí
4. Změny
-

v rámci opatření IV.1.1 PRV nedošlo od administrace hlášení č. 32 o změnách
k žádným změnám

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

0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

16

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

8

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

24

na místě realizace

9

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

15

Počet účastí na kontrolách SZIF:
*účast MAS při všech kontrolách SZIF ve vymezeném období

7*

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,

Pracovní smlouva/

Úvazek/počet

příjmení

DPP/DPČ

odpracovaných hodin

Dominik

Pracovní smlouva

1,0 úvazek*

Vlč
Martina

Pracovní smlouva

0,6 úvazek

Náplň práce

Poznámka

Ředitel/

do 31.5.

manažer

od 1.6.

0,5 úv.
1,0 úv.

Manažerka

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

realizace projektu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost „Místní partnerství
zaměstnanosti“

-

realizace a ukončení realizace projektu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost
„Zaměstnanost 50+“

-

předložení projektu, zaměřeného na zaměstnávání osob starších 50-ti let v rámci
výzvy OP LZZ v květnu 2014

-

příprava Integrované strategie rozvoje území pro programové období 2014 – 2020

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

pravidelná účast pracovníků MAS při kontrolách SZIF, při předkládání ŽoP na RO SZIF,
administrace projektů v rámci opatření IV.1.2

-

příprava Integrované strategie rozvoje území pro programové období 2014 – 2020

-

konání Valné hromady MAS, úprava Stanov MAS z hlediska NOZ a Standardů MZe ČR,
volba členů do orgánů MAS

-

realizace výše zmíněných projektů v rámci OP LZZ; příp. realizace těch výše
zmíněných projektů, u nichž byla/bude předložena žádost o podporu, v případě jejich
podpory

Datum: 10. 9. 2014

Podpis:

