Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období:

září – prosinec 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
15. - 18.9. 2014

Štýrsko (Rakousko) studijní cesta za dobrými zkušenostmi
s Paktem zaměstnanosti ve Štýrsku

23.9. 2014

Olomouc

seminář „Sociální firmy – nový fenomén

v oblasti podnikání“
26.9. 2014

Praha

seminář „Sociální začleňování a boj

s chudobou ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje
2014+“
29.9. 2014

Olomouc

pracovní setkání k projednání strategií MAS

Olomouckého kraje
23.10. 2014

Olomouc

školení „Komunitně vedený místní rozvoj a

jeho návaznost na jiné integrované nástroje“
27.11. 2014

Slatinice

informační seminář „Hodnocení spolupráce

aktérů rozvoje venkova při implementaci PRV ČR“
5.12. 2014

Brno

pracovní setkání zástupců MAS v území

Jihomoravského kraje

-

pořádání vzdělávacích akcí

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
12.11.2014

Nezamyslice

Masové mezinárodní zkoušky

23.11.2014

Nezamyslice

Výroční Valná hromada SDH

6.12.2014

Vrchoslavice

Rojení čertíků

6.12.2014

Pivín

Rozsvěcování vánočního stromu

6.12.2014

Němčice nad Hanou Den němčické krasojízdy

7.12.2014

Němčice nad Hanou Čertoviny

12.12.2014

Otaslavice

Výroční valná hromada SDH

-

14.12.2014

Dobromilice

Adventní koncert

14.12.2014

Němčice nad Hanou Od adventu k Vánocům

26.12.2014

Vrchoslavice

27.12.2014

Pavlovice u Kojetína Vánoční koncert

Štěpánská zábava

jednání orgánů MAS a pracovních skupin
V rámci sledovaného období se uskutečnilo:
- 4x jednání Představenstva sdružení (8.9., 3.11., 19.11., 3.12.)
- 1x jednání Revizní komise (20.11.)
- 1x Valná hromada sdružení (26.11.)

-

další
19.9. 2014

jednání Certifikační komise „HANÁ regionální produkt“

23.9. 2014

workshop Místního partnerství zaměstnanosti

20.10. 2014

kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

19.11. 2014

kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

26.11. 2014

jednání Správní rady MAS Prostějov venkov

26.11. 2014

kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

3.12. 2014

kulatý stůl Místního partnerství zaměstnanosti

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 došlo k předložení hlášení č. 33, které se týkalo úprav
v rámci Monitorovací zprávy za rok 2013 dle pokynů CP SZIF

-

současně dochází ke změně názvu organizace, k aktualizaci stanov a volbě nových
členů orgánů, k úpravě internetových stránek, členské základny (vč. území MAS) atd.

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

0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

10

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

5

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

11

na místě realizace

2

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

9

Počet účastí na kontrolách SZIF:

8*

*účast MAS při všech kontrolách SZIF ve vymezeném období
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,

Pracovní smlouva/

Úvazek/počet

příjmení

DPP/DPČ

odpracovaných hodin

Dominik

Pracovní smlouva

1,0 úvazek*

Náplň práce

Poznámka

Ředitel/

Vlč

manažer

Martina

Pracovní smlouva

0,6 úvazek

Manažerka

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

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

-

příprava SCLLD MAS pro programové období 2014 – 2020

-

příprava formálních úprav, souvisejících s NOZ – změna názvu, úprava stanov atd.

-

příprava MAS na proces tzv. standardizace

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 SCLLD MAS pro programové období 2014 – 2020, včetně předložení SCLLD
k posouzení ze strany MMR a odpovědných orgánů

-

příprava a předložení žádosti o standardizaci MAS pro období 2014 - 2020

-

naplňování účelu a cílů organizace popsaných ve stanovách MAS

Datum: 19. 1. 2015

Podpis:

