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Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko
Zpráva za období:

3. etapa 2012 (1.9.2012 – 31.12.2012)

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:
- příprava aktualizace SPL po rozšíření územní působnosti
- školení pro úspěšné žadatele z 6. výzvy
- zasedání programového výboru 15. 11. 2012
- valná hromada MAS VS – 15. 11. 2012
- podpisy Dohod o poskytnutí dotace na RO SZIF – 27. 11. 2012 a 5.
12. 2012
- vyúčtování projektů z 5. a 6. výzvy MAS
- kontrola projektů při vyúčtování se zástupci RO SZIF
- podpis Dohody o poskytnutí dotace na projekt spolupráce s MAS
Mikroregionu Buchlov „Podpora tradic, řemesel a venkovské
architektury na Slovácku“.
- zajištění pracovního setkání Krajské organizace NS MAS Zlínského
kraje - Strání
-

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

6.9.2012

Seminář – projekty PRV

6.9.2015

Tvorba veřejných strategií

Místo konání Účastníci

Přínos

Uherský
Ostroh

Bauka

Představení projektů
realizovaných z PRV
prostřednictvím MAS

Brno

Rada
Bauka

Metodika a postupy při
tvorbě veřejných strategií
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11.11.2012 Setkání Krajského sdružení NS
MAS
19.20.9.2012

Setkání se zahraničními partnery
(SR-ČR)

1.-3.10.2012 Konference Venkov 2012
18.10.2012 Seminář – Rozvoj venkova
7.11.2012

Setkání MAS Zlínského a
Olomouckého kraje - Šumperský
venkov

15.11.2012 Školení - vyúčtování projektů

Strání

Rada,
Bauka

setkání Krajského
sdružení NS MAS ve
Zlínském kraji

Myjava,
Podkylava

Rada,
Bauka

Předávání zkušeností a
příklady praxe - PRV v SR

Nové Hrady

Rada,
Bauka

Získávání informací,
přenos zkušeností

Rusava

Rada,
Bauka

Získávání informací,
přenos zkušeností

Šumperk Sobotín

Rada

Setkání MAS Zlínského a
Olomouckého kraje Šumperský venkov

SZIF Olomouc Bauka

Poznatky a nové
informace k ŽOP,
zkušenosti a doporučení

29.11.2012 Setkání CSV – okres Uherské
Hradiště

Kunovice

Bauka

Získávání informací o
aktivitách CSV, přenos
zkušeností

3.12.2012

Seminář – Komunitní plánování

Pozlovice

Rada,
Bauka

Informace o provádění
komunitního plánování
s vazbou na tvorbu ISÚ

6.12.2012

Setkání Krajského sdružení NS
MAS

Těšánky

Rada,
Bauka

setkání Krajského
sdružení NS MAS ve
Zlínském kraji

Pořádání vlastních vzdělávacích akcí:

Datum akce

Název akce

1.11.2012

Školení – informační seminář pro
úspěšné žadatele v 6. výzvě MAS

-

Místo konání Účastníci
Suchá Loz

Bauka,
Rada

Přínos
Informace žadatelům
k uzavření dohody,
průběhu realizace, ŽOP,
diskuze

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

Datum akce
8.9.2012

Název akce
Slavnosti vína a otevřených
památek

Místo
konání

Účastníci

Přínos

Uherské
Hradiště

Bauka,
Rada,
Kaislerová,
Kománková

Prezentace MAS Východní
Slovácko propagačními prvky
(rekl. panel, banner, prop.
předměty)

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz
IČO: 270 15 777
www.masvychodnislovacko.eu
-

-

2.

zasedání pracovních skupin a jejich závěry
Pracovní skupina č.3 – Rozvoj obcí a jejich života (7.11.2012)
- projednání výstupů a indikátorů stanovených v SPL 2008 – 2013
- ISRU 2014 – 2020
- LEADER 2014 – 2020
Závěr:
Pracovní skupina bere na vědomí naplnění indikátorů stanovených v SPL
a doporučuje vyhlásit v další výzvě oblasti, které podpoří maximálně
naplnit stanovené indikátory (fiche 8, fiche 4)
Pracovní skupina bere na vědomí pracovní verzi metodiky ISRU a
stanovila manažerům zahájit zpracování ISRU a vytvořit postup
zpracování ISRU.
Pracovní skupina – MAS Východní Slovácko navrhuje vytvářet podmínky
pro řádné čerpání prostředků na rozvojové záměry (pomocí metody
LEADER).
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 3. etapy nebyla vyhlášena výzva. Na valné hromadě
v listopadu 2012 byla naplánována výzva č.7, která bude vyhlášena v lednu
2013.
Další

3.

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 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
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-

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
• Kontrola projektů po realizaci – ex post
• 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.):
V rámci sledovaného období byli přijati 2 noví členové MAS, kteří byli zařazeni
do Výběrové komise. Hlášení nových členů a rozšíření působnosti je podáno
hlášením č.14. Dále byla provedena aktualizace SPL, a to z důvodu rozšíření
územní působnosti.

ve Fichích:
ve sledovaném období nebyly provedeny změny

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

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 11 hlášení o změnách
•

Junák Uherský Brod

•

VENITEX s.r.o. Bystřice pod Lopeníkem

•

Tělovýchovná jednota Sokol Suchá Loz

•

Soubor písní a tanců Olšava

•

Tělovýchovná jednota Korytná

•

FC Strání

•

Petr Šobáň

•

Antonín Tykal

•

Jiří Zemek

•

Obec Bánov

•

Obec Strání
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Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 6 žádostí
•

Tělovýchovná jednota Sokol Suchá Loz

•

Soubor písní a tanců Olšava

•

Antonín Tykal

•

Obec Bánov

•

Obec Strání – 2 x

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace: 16 projektů (6 projektů po podání žádosti o proplacení + 10
dalších projektů v rámci rozpracované realizace)
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 3 – 5 konzultací/den/osoba

Počet účastí na kontrolách SZIF:

5 osobních kontrol

-

Oldšava Uherský Brod

-

Ondřej Žampach

-

VENITEX Bystřice p.Lop.

-

Olšava Uherský Brod

-

TJ Sokol Suchá Loz

Další: u 19 projektů byly provedeny konzultace a kontroly dokladů před
podpisem Dohody, následně na základě udělené plné moci od žadatele zajistili
pracovníci MAS podepsání 18 ks 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

-
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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 (2. etapa 2012).

Dále v rámci spolupráce s MAS Mikroregionu Buchlov byla podepsána Dohoda o
poskytnutí dotace a proběhly počáteční fáze realizace projektu „Podpora tradic,
řemesel a venkovské architektury na Slovácku“.

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

Administrace SPL

-

Kontroly dokladů žadatelů z 6. výzvy před podáním ŽOP

-

Vyhlášení 7. výzvy - leden 2013

-

Školení žadatelů

-

Zasedání pracovních skupin

-

Zasedání programového výboru, výběrové komise a valné hromady
- únor 2013

-

Veřejné projednávání a plánování tvorby ISRÚ

-

Realizace projektu spolupráce s MAS Mikroregionu Buchlov

-

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: 14.1.2013

Podpis:

