Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.1. – 30.04.2013
Název MAS: MAS Mikroregionu Telčsko, o. s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Petra Karásková, manažer
kontakt: mas@telcsko.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové

aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
- účast na Valné hromadě NS MAS ČR
- pořádání semináře - výměna zkušeností na Šumavě, území MAS CHANCE IN
NATURE
- byla vyhlášena 1 výzva MAS Telčsko 2013 – příjem projektů bude 7.1.-16.1.2013
- organizace semináře pro úspěšné žadatele
- jednání Valné hromady MAS kraje Vysočina, o.p.s.
- příprava možného projektu spolupráce
- zasedání výkonné rady
- zasedání programového výboru
- zasedání členské schůze

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
- problémy při realizaci IV.1.1
- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
- další
v rámci IV.1.1. jsme obdrželi sankci X. Její oprávnění stále řešíme.
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
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):
-

ve sledovaném období neproběhla žádná změna

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 22
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 4
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 30
Počet účastí na kontrolách SZIF: 1
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/

Eva Skálová

Pracovní smlouva

DPP/DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Náplň práce

½

manažer

/ 220

Poznámka

Petra
Karásková

Pracovní smlouva

¼ / 170

manažer

Petra
Šalandová

Pracovní smlouva

½

účetní, admin.
pracovnice

/ 340

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Příprava realizace farmářských trhů v Telči
Realizace projektu spolupráce Za sochami Regionem Renesance
realizace projektu MAS Telčsko 2012, podpořeného ze Zásad kraje Vysočina vydávání měsíčního zpravodaje MAS
práce na Integrované strategii rozvoje území MAS Telčsko

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
práce na aktualizaci Integrované strategii rozvoje území MAS Telčsko
příjem žádost – 1. Výzva 2013 – administrace a zaregistrování za RO SZIF Brno
příprava projektu spolupráce

Datum: 30.5.2013

Podpis:

