Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.5. – 31.8.2012
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):
-

je vyhlášena 1 výzva MAS Telčsko 2012 – příjem projektů
registrace projektů z 1. výzvy MAS Telčsko 2012 na CP SZFI v Brně
účast na setkání
Místních akčních skupin kraje Vysočina konaném v MAS
Jemnicko a MAS Telčsko
zasedání správní rady MAS Vysočiny, o.p.s. v Habrech – založení o.p.s.
setkání MAS Kraje vysočina – konzultace dotazníků
hodnocení činnosti Místních akčních skupin v Praze na MZe
seminář ke zpracování Integrované strategie rozvoje území
pořádání propagační sportovně – společenské akce MAS Hry bez hranic
propagace Mas na cca 11 akcích na území Místní akční skupiny Telčsko
propagace Místních akčních skupina Kraje Vysočina v Telči
propagace Místní akční skupiny na Země živitelce 2012
prezentace MAS na konferenci o FMP
příprava možného projektu spolupráce

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
za uplynulé období nenastaly žádné závažné problémy

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, popř. aktualizace
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 19
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 15
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 35
Počet účastí na kontrolách SZIF: 3

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

Pracovní smlouva/

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Náplň práce

Eva Skálová

Pracovní smlouva

½

manažer

Petra
Karásková

Pracovní smlouva

¼ / 174

manažer

Petra
Šalandová

Pracovní smlouva

½

účetní, admin.
pracovnice

Marie Prknová

Dohoda o
provedení práce

6 hodin

Člen výběrové
komise

Ing. Miroslav
Nosek

Dohoda o
provedení práce

6 hodin

Člen výběrové
komise

Mgr. Vít Lojka

Dohoda o
provedení práce

6 hodin

Člen výběrové
komise

Lukáš Vejmelka

Dohoda o
provedení práce

3 hodiny

Ozvučení Her
bez hranic

DPP/DPČ

/ 348

/ 348

Poznámka

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
realizace farmářských trhů v Telči konané Každou třetí sobotu v měsíci (konkrétně
16.6., 21.7., 18.8. a 15.9)
realizace projektu spolupráce Regionem Renesance nejen po stopách historie,
realizace a koordinace vybavení expozic, grafické zpracování, předtisková příprava
propagačních materiálů…
otvírání venkovských expozic na území Regionu Renesance (projekt spolupráce)
23. 6. 2012 14:00 Expozice Stonařovské meteority – Stonařov 232
18. 7. 2012 17:00 Expozice železniční tratě Kostelec – Slavonice – Hodice vlakové
nádraží
11. 8. 2012 17:00 Expozice z rozsáhlých sbírek klubu radioamatérů – Třešť,
sýpka vedle vlakového nádraží
18. 8. 2012 14:00 Expozice života u železné opony – Dešná, místní část Hluboká,
kulturní dům
26. 8. 2012 13:00 Expozice Obecná škola – Radkov, budova školy
realizace projektu MAS Telčsko 2012, podpořeného ze Zásad kraje Vysočina vydávání měsíčního zpravodaje MAS
spolupráce na realizaci projektu
s podnikateli v cestovním ruchu)

Města

Telč:

Města

v rozletu

(spolupráce

realizace propagační akce Mikroregionální turnaj v nohejbale
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
podání projektu spolupráce
propagace na akcích konaných na území MAS Telčsko
práce na aktualizaci Integrované strategii rozvoje území MAS Telčsko

Datum: 24.9.2012

Podpis:

