VÝROČNÍ

ZPRÁVA o činnosti Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s.

Období: 2005
Dne 24.1.2005 předložila MAS Jemnicko žádost o poskytnutí podpory záměru „Zemědělci
motorem rozvoje Jemnicka“ z Leader ČR na Ministerstvo zemědělství. Vzhledem k tomu, že této
žádosti bylo vyhověno, stáhla MAS Jemnicko svoji žádost o finanční pomoc z OP Zemědělství Leader +
u SZIF. V Leader ČR získala MAS Jemnicko finanční dotaci ve výši 3.000.000,- Kč. Z této částky
mohla MAS Jemnicko využít 10% na činnost a 90% rozdělit mezi jednotlivé předložené projekty. MAS
Jemnicko vypsala výzvu pro předkládání projektů souvisejících s realizací výše uvedeného záměru.
Předložených projektů bylo pět a všechny byly vybrány po vyhodnocení výběrovou komisí k podpoření.
Hodnotitelská komise MZe odsouhlasila navýšení dotace o částku 179.000,- Kč ve prospěch projektu
„Rekonstrukce víceúčelové sportovní haly“ žadatele Obec Dešná.
Název projektu
Technologie pro údržbu travnatých
porostů
Rekonstrukce víceúčelové sportovní haly
Investice pro podporu místního
partnerství školy, ZD, OÚ
Technické vybavení pro pořádání kult.,
spol. a sport. akcí
Stavební úpravy domu č.p. 30 na
ordinaci praktického lékaře

Žadatel
ZD Dešov

Celkové náklady
1.908.140,- Kč

Dotace
900.000,- Kč

Podpora
47 %

Obec Dešná
OSRPŠ Police

3.315.000,- Kč
200.000,- Kč

1.407.000,- Kč
160.000,- Kč

42 %
80 %

Jemnický
mikroregion
Obec Police

258.860,- Kč

207.000,- Kč

80 %

256.486,- Kč

205.000,- Kč

80 %

Z rozhodnutí správní rady bylo vypsáno výběrové řízení na místo manažera MAS Jemnicko. Ze
sedmi uchazečů byl výběrovou komisí vybrán pan Zdeněk Kaman, který nastoupil od 1.6.2005. Ihned se
zúčastnil školení pro manažery MAS v Jihomoravském kraji v Brně organizovaného obcí Vratěnín.
V průběhu roku se uskutečnila pracovní jednání správní rady a členů MAS Jemnicko, setkání
s občany a seznámení s činností MAS – workshopy (MěÚ Jemnice, Budkov, Police). Byly realizované
schválené investiční projekty a na ZAPÚ úspěšně zadministrovány a uzavřeny, o čemž svědčí kladné
vyrozumění MZe o ukončení akcí.
Zástupci MAS Jemnicko a manažer se zúčastnili některých jednání MAS v rámci ČR. V období
2. – 6.11.2005 se zástupce MAS Jemnicko Ing. Alois Adam a manažer zúčastnili Evropské konference o
venkovu v Teplé, kde MAS získala čestné uznání za činnost.
Byla vypracována karta MAS Jemnicko určena k její prezentaci.
V závěru roku byl požádán Ing. Jan Fiala o pomoc při úpravě strategie a zpracování nové žádosti
do Leader ČR pro rok 2006.
Dále byla projednána možnost spolupráce MAS Jemnicko s rakouskou LAG WaldviertelWohlviertel zastoupenou panem Rollandem Deyssigem. Výsledkem bylo uzavření smlouvy o
partnerství mezi výše jmenovanými MAS dne 9.12.2005.
Z rozhodnutí správní rady byla podána žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
z grantového programu Leader Vysočiny na projekt „Zabezpečení financí MAS na rok 2006“.
Požadovaná výše dotace byla 200.000,- Kč s 50 % účastí žadatele na celkovém rozpočtu projektu
(400.000,- Kč). Žádosti bylo vyhověno a dne 23.12.2005 byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory
v požadované výši.
V říjnu roku 2005 proběhly další volby do správní a dozorčí rady MAS Jemnicko. Vzhledem
k tomu, že členství v jednotlivých orgánech může být 2 po sobě jdoucí volební období, zůstalo po
volbách stejné složení správní i dozorčí rady jako v předchozím období. Ke změně došlo ve funkci
předsedy dozorčí rady – namísto pana Kounka byla zvolena paní Jana Krejčí.

