Miestna akčná skupina VITIS, Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie

Správa o činnosti VITIS za rok 2018
Činnosť VITIS (ďalej združenie) sa v roku 2018 sústredila na realizáciu plánovaných
spoločných aktivít a na získanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014 –
2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu na implementáciu Stratégie CLLD
VITIS.
VITIS sa v roku 2018 venoval nasledovným činnostiam:
I.

Spoločenské aktivity združenia VITIS

II.

Stratégia CLLD VITIS

III.

Činnosť kancelárie OZ VITIS

I.

Spoločenské aktivity združenia VITIS

V roku 2018 sa organizovali tradičné spoločenské aktivity združenia VITIS, t.j. podujatia
VITIS:


Šampión vín – podujatie sa uskutočnilo 4.5.2018 v Hájskom, súťažné vzorky
poskytlo 75 vinárov z regiónu



Olympiáda materských škôl – podujatie sa uskutočnilo 12.6.2018 v Trnovci nad
Váhom, zúčastnili sa ho deti z 9 materských škôl z územia VITIS



Turnaj futbalových nádejí – podujatie sa uskutočnilo 27.9.2018 v Jarku, zúčastnili
sa ho mužstvá zo všetkých obcí VITIS



Festival folklórnych a speváckych súborov – podujatie sa uskutočnilo 31.8.2018
v Lehote



Petangový turnaj Lužianky – podujatie sa uskutočnilo v auguste 2018 v Lužiankach

Uvedené podujatia sú tradične organizované v území VITIS každý rok. Podujatia realizuje
príslušná obec a občianske združenie VITIS. Spolupráca s obcami, kde sa jednotlivé podujatia
realizujú je na vysokej úrovni. Zároveň medzi VITIS a ostatnými obcami, ktoré sa podujatí
zúčastňujú je taktiež dobrá. Do budúceho roku sa opätovne plánuje organizácia vyššie
uvedených podujatí.

II.

Stratégia CLLD VITIS

Financovanie Stratégie CLLD VITIS je z dvoch EU fondov (Európsky fond regionálneho
rozvoja a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) a je rozdelená na štyri časti:
1. Financovanie chodu MAS
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2. Financovanie Animácií (Propagácie Stratégie CLLD)
3. Financovanie opatrení z Programu rozvoja vidieka 2014-2020
4. Financovanie opatrení z Integrovaného regionálneho operačného programu
1. Financovanie chodu MAS
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie Chodu MAS VITIS bola podaná
koncom roku 2017. Schválená bola v máji 2018 a zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
bola podpísaná v júni 2018. Chod MAS beží od 1.1.2018, t.j. náklady na prevádzku kancelárie,
vrátane miezd boli financovaný spätne od 1.12018. Náklady na chod MAS sú financované ako
refundácia. Finančné prostriedky za mesiace 01-08/2018 boli MAS refundované zo strany
ministerstva koncom decembra 2018. Financovanie Chodu MAS beží.
2. Financovanie Animácií (Propagácie Stratégie CLLD)
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie Animácií bola podaná vo februári
2018. Bola schválená v júni 2018 a zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola podpísaná
v septembri 2018. Náklady na Animácie sú financované ako refundácia. Nakoľko nezačala
implementácia stratégie, do konca roku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky na Animácie.
3. Financovanie opatrení z Programu rozvoja vidieka 2014-2020
Nebolo potrebné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie, nakoľko
spolu so schválením zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na Animácie boli schválené
aj finančné prostriedky na financovanie opatrení z Programu rozvoja vidieka. Do konca roku
2018 však neboli schválené hlavné programové dokumenty pre začatie implementácie Stratégie
CLLD a preto tu zatiaľ nebolo žiadne čerpanie.
4. Financovanie opatrení z Integrovaného regionálneho operačného programu
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie opatrení z Integrovaného
regionálneho operačného programu bola podaná v júni 2018. Do konca roku 2018 nebola
schválená.

III.

Činnosti kancelárie OZ VITIS

Činnosť kancelárie MAS VITIS zabezpečujú:


Ing. Tomáš Lencsés – manažér



Ing. Lucia Laginová – administratívny pracovník



Ing. Renáta Práznovská – externý účtovník a personalista
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Činnosť kancelárie je od 1.1.2018 financovaná z finančných prostriedkov Európskej únie
v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z vlastných zdrojov. Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR financuje 95% nákladov na chod MAS VITIS a VITIS
financuje 5% z vlastných zdrojov. Náklady na činnosť kancelárie MAS:


Mzdy zamestnancov



Odmena za účtovnícke služby



Prenájom kancelárie



Kancelárske potreby

Medzi hlavné činnosti kancelárie patrili:


administratívne náležitosti kancelárie



prevzatie a roztriedenie agendy združenia od predsedu združenia



vytvorenie databázy kontaktov v rámci združenia



poskytovanie poradenstva a informácií obciam,



komunikácia s regionálny kontaktným bodom Národnej siete rozvoja vidieka v Nitre



informácia o podujatiach na internetovej stránke združenia,



účasť na Agrokomplex 2018,



účasť na školeniach organizovaných relevantnými organizáciami (Národná sieť rozvoja
vidieka, Národná sieť MAS, MPaRV SR),



administratívne práce pri vypracovaní žiadostí o NFP.

Kancelária poskytovala poradenstvo obciam ale aj iným subjektom (podnikatelia a tretí sektor)
predovšetkým v oblasti projektov EÚ.

Vo Veľkom Záluží, dňa 21.3.2019

Mgr. Jozef Jankovič
predseda VITIS

