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Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Zpráva za období:

2. etapa 2013 (1. 5. 2013 – 31. 8. 2013)

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:
zasedání programového výboru MAS – 13.6.2013
zasedání kontrolní komise 12.6.2013
valná hromada MAS VS – 13.6.2013
podpisy dohod žadatelů v 18. kole na SZIF – 23.8.2013, 29.8.2013
vyúčtování projektů z výzvy č. 5 a 6
kontrola projektů při vyúčtování se zástupci RO SZIF
vyúčtování etapy č.1/2013
přípravy ISRU na roky 2014 – 2020
programová konference 17.6.2013
zajištění auditu činnosti MAS VS za rok 2012

-

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos

Pracovníci MAS byli účastníci následujících vzdělávacích akcí:

Datum akce

Název akce

20. 21.6.2013

Konference LEADERFEST

25.7.2013

Strategické plánování

Místo konání Účastníci
Velké Meziříčí Rada,
Bauka
Zlín

Rada,
Bauka

Přínos
Poznatky a zkušenosti
v oblasti rozvoje venkova
Vzdělávání pracovníků
v oblasti tvorby územních
strategií
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Pořádání vlastních vzdělávacích akcí:

Datum akce

Název akce

Místo konání

14.8.2013 Školení pro úspěšné
žadatele v rámci 7. výzvy

Suchá Loz

17.6.2013 Programová konference
MAS VS

Žítková

-

Přínos

Bauka, Rada, 8
žadatelů

Proškolení a přenos
informací o
administraci, realizaci a
vyúčtování projektů

Bauka, Rada + 21
účastníků

Úvodní část plánování
a přípravy strategie
MAS VS pro období
2014 - 2020

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

Datum akce

2.

Účastníci

Název akce

Místo
konání

-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry

-

další (účast na výstavách apod.)

Účastníci

Přínos

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.

3.

-

problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

-

Další

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
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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 činností MAS a realizace SPL – veřejné
prezentace, výstavy
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.):

ve Fichích:

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

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2 hlášení o změnách
•

FC Strání

•

Václav Vintr

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3 žádosti
•

FC Strání

•

Václav Vintr

•

Obec Nivnice
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Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 5 projektů (2 projekty před podáním žádosti o proplacení +
2 další projekty v rámci rozpracované realizace, 1 projekt kontrola ex- ante)
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 2 – 4 konzultace/den/osoba

Počet účastí na kontrolách SZIF:

7 osobních kontrol

-

Vítězslav Jankůj

-

ZŠ Bystřice pod Lopeníkem

-

Petr Mahdal

-

František Rigó

-

Václav Vintr

-

Ladislav Volný

-

Obec Nivnice

Další:

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 (1. etapa 2013).

Dále v rámci spolupráce s partnerskými MAS probíhaly:
• aktivity při realizaci projektu nadregionální spolupráce MAS oblasti
IV.2.1. - MAS Buchlov a MAS Východní Slovácko
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•
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Byly dodány doklady pro podpis smlouvy o dotaci na přeshraniční projekt
„Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu slovenskomoravského pomedzia“
s partnerskou MAS – Kopaničiarsky regiónmiestna akčná skupina.

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

Administrace SPL

-

Kontroly realizace a ŽOP projektů ze 7. výzvy

-

Na základě zmocnění podání Hlášení o změnách a Žádostí o
proplacení

-

Tvorba Integrované strategie území pro období 2014 – 2020,
komunitní plánování a projednávání

-

Standardizace MAS

-

Zasedání pracovních skupin, programového výboru a valné hromady
– říjen – prosinec 2013

-

Realizace projektu spolupráce MAS oblasti IV.2.1. - MAS Buchlov a
MAS Východní Slovácko

-

Vzdělávací semináře, přednášky – Venkov 2013

-

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

-

Vytváření trvalého partnerství s významnými organizacemi v regionu
Zlínského kraje

-

Aktivní zapojení se do krajské a národní sítě NS MAS

-

Vydání zpravodaje MAS

Datum: 23.9.2013

Podpis:

