Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, tel.: 499 397 232, www.kjh.cz

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: květen – srpen 2014
Název MAS: Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):
Jan Balcar, manažer MAS
Lada Nevečeřalová, manažerka MAS
Kateřina Valdová, manažerka MAS
kontakt: 499 397 232, 777 851 871, balcar@kjh.cz
1.

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

vyhlášení výzvy: v tomto období nebyla vyhlášena žádná výzva
výběr projektů: v tomto období neproběhl sběr ani výběr
účast na vzdělávacích akcích:
- v celém období pokračovaly práce nad Integrovanou strategií území,
- další aktivity jsou obsaženy v bodě plán činnosti

-

pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos:
- MAS v tomto období žádnou akci nepořádala

-

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
- MAS v tomto období spolupořádala akce: O sošku Podkrkonošské Sněženky
- výtvarná soutěž dětí Společenství obcí Podkrkonoší
- MAS uspořádala Valné shromáždění MAS

-

zasedání pracovních skupin a jejich závěry:
- MAS veřejně projednávala a schválila úvodní a analytickou část ISÚ
další (účast na výstavách apod.)
- v tomto období jsme se účastnili konferencí a akcí uvedených viz plán
činnosti

-

2.

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

3.

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
problémy při realizaci IV.1.1
další
- za toto období se nevyskytly žádné závažné problémy při realizaci SPL
Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

-
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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.):
Hodnotitelská (výběrová) komise, programový výbor i kontrolní výbor fungují beze změn
ve složení.
Dozorčí i správní rada fungují beze změn ve složení.
MAS nepřijala v tomto období žádné nové partnery.
Zaměstnanecké poměry:
- od 1. 1. 2014 byl snížen úvazek zaměstnancům:
Jan Balcar – z 0,7 na 0,1 úvazku
Lada Nevečeřalová - z 0,7 na 0,1 úvazku

5.

Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3
Počet provedených konzultací k projektům na místě realizace: 3
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 37

Počet účastí na kontrolách SZIF: 2
Další:

6.

Zaměstnanci (na IV.1.1)


Od 1. 1. 2014

Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Lada
Nevečeřalová
Jan Balcar

Pracovní smlouva

7.

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
0,1/4 hodiny
týdně
0,1/4 hodiny
týdně

Náplň práce

Poznámka

Manažerka
MAS
Manažer MAS

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

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Aktivity v II. etapě
květen 2014

Hasičská soutěž O pohár Místní akční skupiny
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červen 2014

VS MAS KJH, o.p.s.

červen 2014

Veřejné projednání pracovní verze strategie

červen 2014

Školení k SCLLD (Jizerka)

červen 2014

Soutěž O sošku podkrkonošské Sněženky

červen 2014

Společná setkání se zástupci obcí v rámci projektu SMO Obce
sobě

červenec 2014

Návštěva partnerů z obce Trhoviště (SVK)

červenec 2014

Školení standardizace o.p.s. (Praha)

srpen 2014

Účast na Jarmarku Slezský tkalců (pořádala partnerská MAS Kwiat
lnu, PL)

8.

Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Rok 2014

Práce nad ISÚ a standardizaci MAS

září 2014

Olympiáda pro starší a dříve narozené

září 2014

Trojboj škol z území MAS

září 2014

Schůzky Studentského parlamentu MAS KJH

říjen 2014

Účast na Konferenci Venkov 2014

říjen 2014

Výjezd partnerského mikroregionu Poondavie

listopad 2014

Setkání zakladatelů o.p.s., partnerů MAS a členů orgánů

Datum:

22. 9. 2014

Podpis:

