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Zpráva o činnosti

občanského sdružení MAS Dolní Morava
za rok 2008
5.5.2008 : podána žádost na JMK o Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Život na dolním
toku Moravy“. V rámci tohoto projektu bude vytvořena kompletní projektová dokumentace pro projekt
řemeslné a výtvarné dílny. Žádost byla schválena s dotací ve výši 35.000,- Kč. V termínu do konce roku
byla zpracována projektová dokumentace "Život na dolním toku Moravy".
25.7.2008 : podána žádost o poskytnutí podpory Záměru místní akční skupiny Dolní Morava „Obnova
přírodních a kulturních zdrojů na Dolní Moravě“ na příslušném odboru Ministerstva zemědělství ČR
18.9.2008 : proběhl informační a pracovní seminář věnovaný programu LEADER ČR 2008 na
příslušném odboru MZe ČR
19.9.2008 : podána žádost o podporu úroků z realizovaných projektů na Jihomoravský kraj. Schváleno
50.000,- Kč na období dvou let. Budou hrazeny úroky z úvěrů LEADER ČR 2008 a projektu Vína z Dolní
Moravy
24.9.2008 : proběhlo zasedání Programového výboru MAS Dolní Morava v Dolních Bojanovicích.
29.9.2008 : obdržen informační dopis, že naše MAS byla schválena k financování z Programu LEADER
ČR 2008
6.10.2008 : vyhlášení Výzvy k předkládání projektů v rámci strategického záměru a specifického cíle
programu č. III: Nové formy zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů, v rámci dotčeného území MAS
Dolní Morava o.s.
15.10.2008 : podána žádost o financování realizace projektu „Vína z Dolní Moravy“ z Fondu malých
projektů Jižní Morava – Dolní Rakousko. Schváleno spolufinancování ve výši cca 16,5 tis. EUR , což je
70% z celkových nákladů 23.481,- EUR na projekt.
27.10.2008 : uzávěrka Výzvy pro předkládání projektů LEADER ČR 2008.
27.10.2008 : proběhlo otevření obálek předložených žádostí do výzvy LEADER ČR 2008. Registraci
projektů a následné kontrole formální správnosti a úplnosti byla přítomna zástupkyně pobočky
Zemědělské agentury v Břeclavě Ing. Lenka Sýkorová. Všechny projektové žádosti byly zkontrolovány a
při kontrole nebyly u pěti projektů shledány nedostatky, které by byly podnětem pro jejich vyřazení.
30.10.2008 : zasedání Výběrové komise MAS Dolní Morava. Členové výběrové komise předložené
projekty zhodnotili a provedli obodování do připravených hodnotících tabulek. Všechny předložené
projekty byly výběrovou komisí přijaty a doporučeny ke schválení Programovému výboru a Členské
schůzi MAS.
30.10.2008 : zasedání Programového výboru a Členské schůze MAS, na kterém byly projekty přijaté
výběrovou komisí projednány a doporučeny ke schválení a následně schváleny Členskou schůzí.
Navržená výše dotace všech pěti schválených projektů činila úhrnem 3.774.906,- Kč.
18.11.2008 : obdrženo oficiální rozhodnutí hodnotitelské komise MZe, schváleno všech pět projektů.
19.11.2008 : za přítomnosti zástupce zemědělské agentury Ing. Lenky Sýkorové a předsedy o.s. Ing.
Josefa Smetany byla provedena úvodní kontrola 5 realizovaných projektů.
17.12.2008 : provedena kontrola na místě interim, při níž byl za účasti Ing. Lenky Sýkorové
kontrolován zejména soulad realizace s projektem vč. časového harmonogramu, dále plnění závazných
podmínek dotace, vedení oddělené účetní evidence, podíl vlastních zdrojů financování, soulad
skutečnosti s fakturací a další příslušné náležitosti.
31.12.2008 : ukončeny činnosti spojené s administrací projektu, které prováděla MAS. Příprava
vyúčtování projektu v termínu do 31.3.2009.
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