Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden – duben 2011
Název MAS: MAS Znojemské vinařství, o.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Veronika Schvomová, projektová
manažerka MAS
kontakt: telefon 774 150 004, schvomova@seznam.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

-

-

-

-

vyhlášení výzvy, výběr projektů – příjem projektů od 28. 12. 2010 do 24. 1. 2011
- zasedání výběrové komise – 15. 2. 2011
- schválení programovým výborem dne 15. 2. 2011
- registrace projektů na RO – dne 22. – 24. 2. 2011
účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
- 3. – 7. 1. 2011 – konzultačně-vzdělávací týden
- 4. 2. 2011 Společná školení pracovníků RO SZIF, zástupců jednotlivých
MAS a pracovníků KAZV
informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
- 17. 2. Konference Víno a cestovní ruch - pořádal náš člen Sdružení
znojemských vinařů ve spolupráci s MAS Znojemské vinařství; byla
přednesena krátká informace o činnosti MAS ZV, umístěn rolovací panel
a propagační materiály
- 19 a 20. dubna – dny otevřených dveří MAS, pozvání členských i
nečlenských subjektů, možnost blíže se seznámit s činností MAS
zasedání pracovních skupin a jejich závěry
- pracovní skupina zemědělců se sešla v měsíci únoru, řešili především
distribuci brožury „Místní produkty Znojemska“
další (účast na výstavách apod.)
- 13. – 16. 1. - Regiontour 2011
- 24. 1. Jednání KS NS MAS
- 9. 2. Seminář péče o stromy- akce MAS Živé pomezí
- 10. 2. Jednání KS NS MAS
- 17. 2. Školení - Příprava a realizace projektů financovaných z fondů
EU
- 10. 3. Školení OPŽP
- 19. 3. 2011 Oblastní přehlídka vín Znojemska – Znojemský košt – Loucký
klášter Znojmo, umístěn rolovací panel a propagační materiály
- 26. 3. 2011 Práčský košt vín (KD Prosiměřice), umístěn rolovací panel a
propagační materiály
- 22. 4. 2011 – slavnostní otevření obecního sklepu v členské obci Bohutice
- 23. 4. 2011 – výstava vín členské obce Dobšice
- 30. 4. 2011 – výstava vín členské obce Jaroslavice

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

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

Změna v SPL i ve Fichích byla provedena v prosinci 2010.
Ve Výběrové komisi došlo k výměně a redukci členů.
Sledujeme pozitivní dopad přidání třech nových Fichí – především
podnikatelé projevují větší zájem o čerpání dotace. Bohužel v první výzvě
roku 2011 přinesly své projekty opět jen obce.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:
-

V první výzvě 2011 celkem 11 žádostí
Z toho 7 podpořených

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:
-

6

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:
-

12

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace
-

6

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
-

V kanceláři – 105
Telefonicky – odhadem 236
Emailem - 84

Počet účastí na kontrolách SZIF:
Další:

1

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

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Náplň práce

Prac. smlouva
Prac. smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
Plný - 160
Plný - 160

Ing. Mrázková
Ing.
Schvomová
Ing. Čepička

Prac. smlouva

Zkrácený - 40

tajemník

Poznámka

manažerka
manažerka

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
-

Příprava a organizace druhého ročníku Putování za znojemským veltlínem –
akce podpořena Vinařským fondem ČR
Vydání brožury „Místní produkty Znojemska“ – podpořeno JMK

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Aktualizace Fichí
-

Fiche byly aktualizovány a odeslány ke schválení dne 19. 5. 2011

Příprava a vyhlášení nové výzvy
-

Datum:

Další výzva bude vyhlášena v srpnu 2011

20. 5. 2011

Podpis:

