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Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Zpráva za období:

1. etapa 2012 (1.1.2012 – 30.4.2012)

Název MAS:

MAS Východní Slovácko

zpracovatel zprávy:

Ing. Pavel Rada, projektový manažer SPL
Milan Bauka, projektový manažer SPL

kontakt:

tel. 605 820 358, mail: radapavel@email.cz ,
tel. 604 164 264, mail: milanbauka@seznam.cz

1.

Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba,
schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Ve sledovaném období proběhly následující klíčové aktivity:
Aktualizace fichí 1, 4, 5 a 7
Vytvoření fiche 8
Příprava podkladů a žádost o schválení výzvy č.6 – (14.5.2012 –
14.6.2012)
zasedání programového výboru MAS – 20.3.2012
valná hromada MAS VS – 22.3.2012
aktualizace strategie SPL – monitorovací ukazatele, nová fiche č. 8
vyúčtování projektů ze III., IV. a V. výzvy MAS
kontrola projektů při vyúčtování se zástupci RO SZIF
vyúčtování projektů z 1.výzvy mikrofondu MAS Východní Slovácko
vyúčtování etapy č.3/2011
příprava projektů spolupráce IV.2.1. - Podpora tradic, řemesel a
venkovské architektury na Slovácku, Tradice Bílých Karpat regionální značka pro společný rozvoj
-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
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Pracovníci MAS byli účastníci následujících vzdělávacích akcí:

Datum akce

Název akce

10.4.2012

Krajské sdružení NS MAS ČR

13.4.2012

Místo konání Účastníci

Přínos

Pozlovice

Rada,
Bauka

setkání Krajského
sdružení NS MAS ve
Zlínském kraji

Setkání členů CSV, okresní AZV

Nová Lhota

Rada

Výměna zkušeností mezi
sousedními MAS, aktuální
informace z AZV

16.4.2012

Tématická pracovní skupina
LEADER, Pracovní skupina Leader

MZe, Praha

Rada

Příprava podkladů na
certifikaci MASek

23.4.2012

Tématická pracovní skupina
LEADER, Pracovní skupina Leader

MZe, Praha

Rada

Příprava podkladů na
certifikaci MASek

Pořádání vlastních vzdělávacích akcí:

Datum akce

Název akce

28.3.2012 Školení žadatelů z 5. výzvy

-

Místo konání
Suchá Loz

Účastníci

Přínos

Bauka, Rada, 10
Proškolení a přenos
žadatelů před
informací o řádné
podpisem dohody realizaci a vyúčtování
projektů

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
MAS Východní Slovácko začalo aktivně působit v oblasti propagace
činnosti MAS. MAS finančně podporuje kulturní a společenské akce,
kterých je účastníkem a kde může prezentovat svou činnost.

Datum akce

Název akce

Místo
konání

Účastníci

Přínos

2.3.2012

Setkání zastupitelstev
Východního Slovácka

Nivnice

120

Podrobná prezentace
činnosti MAS VS
zastupitelům mikroregionu

7.4.2012

Vandrácká 50

Nivnice

100

Prezentace činnosti MAS
nové skupině osob

-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry
Ve sledovaném období zasedala:
-

pracovní skupina č.2 – rozvoj podnikání (7.3.2012)
i. Závěry:
1. Manažeři budou trvale konzultovat záměry žadatelů
2. Sledování výzev pro podnikatele
3. Konzultace a připomínkování fichí 4,5,7, návrh
aktualizované strategie
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2.

-

pracovní skupina č.3 - Rozvoj obcí a jejich života (7. 3. 2012)
i. Závěr:
1. Manažeři budou trvale konzultovat záměry žadatelů
2. Schválení pravidel a harmonogramu mikrofondu MAS a
provést vyhlášení 2. výzvy
3. Trvalé systémové sledování výzev pro obce
4. Konzultace a připomínkování fichí 1, 4 návrh
aktualizované strategie a nové fiche 8

-

pracovní skupina č.4 - Ženy a mládež (8.3.2012)
i. Závěr:
1. Schválení pravidel a harmonogramu mikrofondu MAS a
provést vyhlášení 2. výzvy
2. Manažeři budou trvale konzultovat záměry žadatelů
3. Trvalé systémové sledování výzev pro NNO
4. Konzultace a připomínkování fichí 1, 4 návrh
aktualizované strategie a nové fiche 8

další (účast na výstavách apod.)

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

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

V rámci daného období nenastal žádný vážný problém v administraci projektů.
-

problémy při realizaci IV.1.1

V rámci realizace nenastaly žádné problémy.
- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
V rámci realizace 1. Etapy/2012 byla podána žádost o vyhlášení výzvy č.6.,
žádost byla zamítnutá CP SZIF s odůvodněním, že je třeba aktualizovat fiche
před vyhlášením. MAS danou věc provedla. Jednalo se o chybu manažera MAS –
Pavla Rady. Dále zde nenastala žádná nestandardní situace či problém. V rámci
výzvy neproběhlo žádné odvolání žadatelů.
3.

Další

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

V oblasti IV.1.1.
Pracovníci MAS aktivně spolupracují se žadateli a realizátory na několika
úrovních a několika způsoby, čímž eliminují vznik problémových situací:
-

V úrovni propagace
prezentace, výstavy

činností

MAS

a

realizace

SPL

–

veřejné
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V úrovni zpracování žádostí o dotace a záměrů
V čase realizace projektů
V rámci zpracování žádostí o proplacení a zpracování soupisky
výdajů
V rámci osobních kontrol na místě projektů
• Osobní konzultace v kanceláři MAS
• Vzdělávací semináře pro žadatele i příjemce
• Konzultace mailové, telefonní, osobní na konkrétní problémy
a oblasti
• Kontroly podkladů před vyúčtováním a zpracováním žádostí o
proplacení, konzultace hlášení o změnu
• Formou zplnomocnění za realizátory řeší konkrétní problémy
s RO SZIF

4. 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.):
MAS provedla dne 27.2.2012 před zástupci obcí Dolní Němčí, Slavkov, Horní
Němčí a Březová prezentaci činnosti MAS, s cílem rozšířit území MAS o nové
obce. Výsledkem prezentace je podaná přihláška všech obcí do MAS VS.
Na Valné hromadě dne 22.3.2012 byli přijati noví členové - TJ Suchá Loz a
Občanské sdružení Dědina.
ve Fichích:
Byla provedena aktualizace Fichí 1, 4, 5, 7, které se převedly do nového
formuláře fichí pro 16. výzvu. Současně s překlopením a přijetím nových
pravidel jsme mírně aktualizovali hodnotící kritéria.
V rámci aktualizace SPL byla nově nastavena monitorovací kritéria.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:
Ve sledovaném období nebyly podány žádné nové projekty.

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7 hlášení o změnách
•

Orel jednota Uherský Brod

•

Občanské sdružení Dr. Stivara Korytná

•

Soubor písní a tanců Olšava Uherský Brod

•

Oldšava Uherský Brod

•

SDH Vlčnov

•

Kohútek Bánov

•

TJ Korytná
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Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4 žádosti
•

Junák Suchá Loz

•

TJ Včnov

•

Kohútek Bánov

•

TJ Korytná

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 8 projektů (4 projekty před podáním žádosti o proplacení +
2 další projekty v rámci rozpracované realizace, 2 projekty kontrola ex- ante)
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 2 – 4 konzultace/den/osoba
Počet účastí na kontrolách SZIF:
-

TJ Vlčnov

-

Junák Suchá Loz

-

Kohútek Bánov

3 osobní kontroly

Další: u 14 projektů byly provedeny konzultace a kontroly dokladů před
podpisem Dohody, následně na základě udělené plné moci od žadatele zajistili
pracovníci MAS podepsání Dohody na RO SZIF Olomouc.

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Pavel
Rada
Milan Bauka

Pracovní
smlouva
Pracovní
smlouva
Pracovní
smlouva

Libuše
Rezková

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
Plný úvazek
Plný úvazek
Částečný
úvazek

Náplň práce

Poznámka

Projektový
manažer SPL
Projektový
manažer SPL
Ekonom SPL
- účetní

-

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Ve sledovaném období proběhlo vyúčtování nákladů MAS za předcházející
období (3. etapa 2011).

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz
IČO: 270 15 777
www.masvychodnislovacko.eu
Proběhlo zpracování aktualizace SPL 2007 – 2013 a vytvoření nové FICHE 8.
Dále v rámci spolupráce s partnerskými MAS probíhala příprava 2 projektů do
nadregionální spolupráce:
1) MAS Ploština, MAS Ostrožsko, MAS Bojkovsko, probíhaly přípravy
realizace projektu do nadregionální spolupráce MAS oblasti IV.2.1.
2) MAS Buchlov a MAS Východní Slovácko

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Pracovníci MAS plánují následující aktivity:
-

Aktualizace Fichí na výzvu č.7

-

Administrace SPL

-

Kontroly dokladů žadatelů z 5. a 6. výzvy před podpisem Dohod

-

Na základě zmocnění podpisy Dohod

-

Školení žadatelů

-

Zasedání programového výboru, výběrové komise a valné hromady –
červen 2012

-

Realizace výzvy č.2 Mikrofondu MAS Východní Slovácko

-

Vzdělávací semináře, přednášky

-

Konzultace žadatelům, realizátorům (osobní, tel., mail, webové
rozhraní)

-

Propagační akce MAS v regionu i mimo region

-

Vytváření trvalého partnerství s významnými organizacemi v regionu
Zlínského kraje

-

Aktivní zapojení se do krajské a národní sítě NS MAS

-

Vydání zpravodaje MAS

Datum: 21.5.2012

Podpis:

