Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1. a 2. etapa 2014
Název MAS: Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Eva Trýznová, manažer MAS
kontakt: tryznova@mas-krkonose.cz, tel: 608 050 063
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise - VK, veřejná
obhajoba, schválení projektů programovým výborem - PV apod.), registrace
projektů na RO SZIF:

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod. a jejich přínos):
20.2.2014 - Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s.
Královéhradeckého kraje Dubenec (Hradecký venkov o.p.s.)
(přínos: zprávy z výboru NS MAS, výměna zkušeností a poznatků s realizací
SPL, příklady dobré praxe z ostatních MAS).
10.4.2014 - Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s.
Královéhradeckého kraje Dřevěnice (MAS Brána do Českého ráje, o.s.)
(přínos: zprávy z výboru NS MAS, výměna zkušeností a poznatků s realizací
SPL, příklady dobré praxe z ostatních MAS).
14.5.2014 - Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s.
Královéhradeckého kraje Náchod (Místní akční skupina Stolové hory, o.s.)
(přínos: zprávy z výboru NS MAS, výměna zkušeností a poznatků s realizací
SPL, příklady dobré praxe z ostatních MAS).
31.7.2014 - Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s.
Královéhradeckého kraje Hořiněves (Hradecký venkov o.p.s.)
(přínos: zprávy z výboru NS MAS, výměna zkušeností a poznatků s realizací
SPL, příklady dobré praxe z ostatních MAS).
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
Jednání rady MAS: 10.1.2014, 18.2.2014, 16.5.2014, 3.7.2014
Členská schůze MAS: 18.3.2014

-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry
další (účast na výstavách apod.)

- 28.1.2014 SZIF HK – Podání Žádosti o proplacení - 3. etapa 2014
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:

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
3. Změny
- v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):
členská základna MAS se průběžně obměňuje – přichází noví členové (přistoupení
některých obcí), někteří členové odchází, aktuálně má členská základna 61 členů
- ve Fichích
4. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 27
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 20
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 22
na místě realizace: 5
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 17
Počet účastí na kontrolách SZIF: 3 (kontrola SZIF v místě realizace po podání žádosti o
proplacení)
Další:
- Poznámka: Počet návštěv a konzultací k projektům je orientační odhad. MAS si
přesnou statistiku např. telefonátů žadatelů nevede.
5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení
Eva Trýznová
Bc. Erika
Kováčiková
Jana Šírová

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ
pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
3 hodiny týdně

Náplň práce

pracovní smlouva

9 hodin týdně

DPP

50 hodin / rok

projektový
manažer
účetní

Poznámka

manažer

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
- Realizace projektu financovaného z Operačního programu Technická pomoc Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS
Krkonoše, o.s. – příprava na plánovací období 2014 – 2020 - tvorba SCLLD.
- Regionální koordinátor značení místních výrobků v Krkonoších.

- 9. – 10.6.2014 - Školení společné metodiky tvorby SCLLD včetně její implementace
– Jizerka
- 30.7.2014 - Seminář k metodice pro standardizaci MAS – Praha (MZE)
- 16.6.2014 - Schůzka ke strategii - řešení území CHKO (MAS Krkonoše, MAS Přiďte
pobejt, Správa KRNAP)
- Účast na kurzu "Manažer rozvoje venkova/MAS"
Kurz určený pro manažery MAS a přípravu na plánovací období 2014 – 2020,
osvojení schopností a problematiky MAS.
24. – 25. 2.2014 Kostelecká Lhota
19. – 20.3.2014 Nové Město nad Metují
- Eva Trýznová je členkou Řídící skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše
Uskutečněná jednání: 5.2.2014, 20.5.2014
7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
- Vyúčtování zrealizovaných projektů
- Dokončení SCLLD (strategie)

Datum:

23.9.2014

Podpis:

Trýznová Eva

