Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.6.2013 – 18.9.2013
Název MAS: Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Mgr. Petra Zádilská, manažer MAS pro SPL
kontakt: tel.: 733 717 016, email: petra.zadilska@masvhv.cz
Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

-

-

Ukončení 8. výzvy MASVHV, Konzultace k žádostem o proplacení a týkající se
realizace projektů (osobně, mailem, telefonicky).
4.6.2013 - Zasedání Valné hromady (konečné schválení výběru doporučených
projektů 8. Výzvy)
19.6.2013 - Registrace projektů do 19.kola příjmu žádostí
2.7.2013 - Registrace projektu spolupráce Společná propagace našeho valašského
regionu
11.9.2013 – externí audit provedený na základě Pravidel

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení,
konference, semináře apod.) a jejich přínos:
20. – 21.6.2013 – LEADERFEST 2013 ve Velkém Meziříčí
25.7.2013 – Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
červenec – Zpravodaj MAS VHV – 7. letní vydání

-

-

-

další (účast na výstavách apod.):
30.8.- 1.9.2013 – účast na mezinárodním veletrhu Země Živitelka v Českých
Budějovicích – propagace činnosti MAS Zlínského kraje, inspirace a výměna
zkušeností z jiných regionů,

Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

-

-

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 – místní šetření u jednoho
z projektů, na jehož základě členové MAS nedoporučili jeho registraci na SZIF
problémy při realizaci IV.1.1 – opatření při nápravě – dodržení kap.9 Povinnosti
MAS při realizaci SPL písm. z)
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů – nejsou
další - nejsou

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

-

Průběžné konzultace s žadateli a pracovníky SZIF

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.):
26.6.2013 – Hlášení č.25 o změnách: Změna v členské základně (změna zástupců PO
v MAS, Změna manažerky, DPPP)
24.7.2013 - Hlášení č.26 o změnách: Změna v členské základně (změna zástupce PO
v MAS)
-

Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 10
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:10
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 8
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):40, denně také mailové a
telefonické konzultace
Počet účastí na kontrolách SZIF: 10
Další:
-

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

Dotační management k projektům financovaných z ROP Střední Morava
-

Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Zasedání Valné hromady MASVHV
Změna z o.s. na o.p.s
Účast na Konferenci venkova v Hranicích
Jednání Programového výboru
Propagace činnosti MAS – zpravodaj MAS, aktualizace webových stránek
Podpisy dohod o poskytnutí dotace schválených projektů 19. kola
Kontroly realizovaných projektů a žádostí o proplacení
Účast na setkáních NS MAS ČR, KS NS MAS ČR Zlínského kraje
-

Zaměstnanci (na IV.1.1)
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Poznámka

Manažer MAS
pro SPL
Účetní SPL

Od 1.4.2013

DPP

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
Plný/40h
týdně
Max. 300/rok

DPP

Max. 300/rok

Dle výkazů

DPP

Max. 300/rok

Místopředseda
MAS
Předseda VK
Předseda MAS
Člen PV

Podpis:

Dle výkazů

Dle výkazů

