Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: květen - srpen 2014
Název MAS: České středohoří, IČ: 27036952
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Ing. Bohumír Jasanský - ředitel
kontakt: 417 639 613, mascs@tiscali.cz
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
květen
-

2.5. zasedání správní rady - certifikace, tvorba strategie
9.5. kontrola RO SZIF - Svaz chovatelů - Úštěk
prezentace MAS na Biskupství v Litoměřicích
13.5. kontrola CP SZIF - Mozaika - Malé Žernoseky
26.5. jednání KS MAS - Roudnice n.L.
28.5. - jednání s auditorem ADAKA Ústí n.L.
29.5. předání žádosti o platbu za 1. etapu 2014 - RO SZIF
30.5. jednání správní rady - příprava 18.VH

červen
-

3.6. zrušení účtu KB Litoměřice
4.6. předání Zprávy o ověření účetní závěrky 2013, ADAKA - Ploskovice
zadání dotačního auditu 2013
zveřejnění Výroční zprávy za rok 2013
16.6. Výbor NS MAS - MZe Praha - Jasanský
nominace do orgánů MAS dle nové metodiky
20.6. jednání KS MAS - Sněžník
23., 24.6. jednání správní rady
24.6. Valná hromada MAS - přijetí nových Stanov
30.6. údržba HW, zálohování

červenec
-

jednání Muzeum Terezín (křišťálový dotek)
10.7. jednání SEAL s.r.o. - aplikace Realizované projekty - web MAS
11.7. jednání Lovosice - Hrady Českého středohoří
18.7. Zpráva auditora o splnění dotačních podmínek 2013
22.7. KS MAS - Obrnice u Mostu - spolupráce s CSV a obč. iniciativami, projekty spolupráce, Země
živitelka
29.7. jednání Destinační agentura ČS Litoměřice
30.7. školení Standardizace - Ministerstvo zemědělství Praha

srpen
-

11.7. zasedání dozorčí rady - volba předsedy - dotační audit
příprava Zpravodaje 2014
účast na celostátní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v rámci expozice Krajského sdružení
MAS 28.8. - 2.9. 2014
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-

29.8. seminář Země živitelka - Tůmová

-

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

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
- 26.5., 20.6., 22.7. - zasedání KS MAS - Roudnice n.L., Sněžník,
Obrnice - certifikace, příprava a tvorba ISRÚ, aktuální informace z NS MAS a
vyjednávacího týmu 2014 - 2020, podpora ze strany krajského úřadu, výměna
zkušeností, projekty spolupráce, propagace
- 30.7. školení Standardizace - Ministerstvo zemědělství Praha
(Tůmová Jasanský)
- 29.8. seminář Země živitelka „Podpora rozvoje venkova v ČR“ (Tůmová)

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
-

setkání s veřejností - Žitenice, Úštěk, Velké Žernoseky, Litoměřice,
Mlékojedy

-

účast na celostátní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích
v rámci expozice Krajského sdružení MAS 28.8. - 2.9. 2014

-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry
-

2.5., 30.5., 4.7.. zasedání PS Příprava 2014+ - tvorba strategie,
aktualizace Stanov, certifikace

-

14.7. zasedání PS propagace - rollapy, Země živitelka, webová aplikace
Realizované projekty SEAL

-

další (účast na výstavách apod.)
xxx

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

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
xxx

-

problémy při realizaci IV.1.1
xxx

-

problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
xxx
2

-

další
xxx

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
xxx
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):
-

xxx

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):
-

18.VH přijala 3 nové členy, schválila nové stanovy (dle NOZ
89/2012Sb.), nově zvolila SR, DR a VK

ve Fichích:
-

nebyly měněny

Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: xxx
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 23
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 12
na místě realizace 3
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 9
Počet účastí na kontrolách SZIF: 2
Další:0
5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Náplň práce

PS

Úvazek/počet
odpracovanýc
h hodin
1,0

Bohumír
Jasanský
Kateřina
Tůmová
Eva Pařízková

PS

0,5

PS

0,5

Adm.
pracovník
Adm.
pracovník

Poznámka

ředitel

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

účast na projektu v rámci OPTP - Tvorba SCLLD (strategie
komunitně vedeného místního rozvoje)

-

průběžná jednání RRA Most - Ploskovice

-

předání dílčího vyúčtování dotace OPTP - CRR Praha
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-

setkání s veřejností ke strategii - 27.5. Žitenice, 28.5. Úštěk, 2.6.
Velké Žernoseky, 3.6. Litoměřice, 4.6. Mlékojedy

-

9.-10. 6. školení metodiky SCLLD, vč. její implementace

-

jednání pracovních skupin SCLLD - Litoměřice

-

poptávkové řízení - tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé
cíle, vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu, popis
způsobu financování a kofinancování jednotlivých opatření,
nastavení implementace strategie a jejího monitoringu

-

finalizace strategie 2014-2020 k připomínkování

-

vyvěšení verze k připomínkování na webu MMR

-

ukončení projektu OPTP k 31.8.

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

VH, monitoring projektů 5. výzva
práce na ISRÚ, certifikace

V Ploskovicích 8.9. 2014
podpis:

4

