Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1. Etapa (1. 1. 2012 – 30.4.2012)
Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):
Ing. Hana Olejníková, Mgr. Olga Špiková – manažeři SPL
Ing. Anna Bartošová – ředitelka organizace, manažer SPL
kontakt: spikova@hornipomoravi.eu,olejnikova@hornipomoravi.eu,
bartosova@hornipomoravi.eu

1. Popis

činnosti MAS při realizaci SPL za sledované

období
-

12.-15. 1. 2012 se pracovníci MAS účastnili mezinárodního
veletrhu REGIONTOUR 2012, kde se prezentují turistické možnosti
v regionech. Na Regiontouru byla představena činnost MAS Horní
Pomoraví a prezentována značka „JESENÍKY originální produkt®“.
Zahrnuto v Monitorovacích ukazatelích MAS v ŽoP 1/2012.
Propagační akce-1.

-

26. 1. 2012 se uskutečnil vzdělávací seminář pro úspěšné žadatele v rámci 14. kola
příjmu žádostí na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2. Realizace místní
rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR v souladu se strategickým plánem
Leader 2008 – 2013, které proběhlo v září 2011. Zahrnuto v Monitorovacích
ukazatelích MAS v ŽoP 1/2012. Vzdělávání členů – 1

-

2. 2. 2012 proběhlo jednání Správní rady v kanceláři MAS v Hanušovicích. Byl
představen přehled činností za rok 2011, plán akcí na rok 2012, rozpočet na rok
2012, přehled personálních změn, schválení nových členů organizace a informování o
systému značení „JESENÍKY originální produkt®“.

-

1. 3. 2012 se uskutečnilo jednání Programového výboru k připravované V.
výzvě. Na programu byl monitoring projektů a evaluace SPL MAS Horní Pomoraví
o.p.s., rozdělení Fichí do 2 kol výzev v roce 2012, návrhy změn v hodnotících
kritériích od V. výzvy a alokace na V. výzvu a její rozdělení mezi jednotlivé Fiche.

-

2. 3. 2012 v DDM Krasohled Zábřeh byl workshopem
zahájen mezinárodní projekt s názvem „Od produktů
k zážitkům“. Cílem workshopu bylo zahájit spolupráci
všech,
co
mohou
napomoci
rozvoji
systému
regionálního značení „JESENÍKY originální produkt ®“ a
dát možnost subjektům, které pracují v oblasti
cestovního ruchu nebo jsou zapojeni do systému
regionálního značení, podílet se na propagaci našeho
regionu prostřednictvím tohoto systému.

-

5. 3 – 9.3. 2012 Akce v rámci pracovní skupiny
Lidské zdroje – Mladí lidé do 30ti let. Pořadatelem
byl DDM Krasohled ve spolupráci s MAS Horní
Pomoraví o.p.s. Tematický táborový pobyt pro
žáky II.stupně ZŠ a studenty nižšího gymnázia
v rámci programu Klíče pro život s tématem
Participace a informovanost, cesta k aktivnímu
občanství. Jednalo se o týdenní soustředění,
v jehož průběhu se účastníci seznámili s principy
demokratického rozhodování, získali základní dovednosti pro osobní rozvoj jako
komunikace, týmová spolupráce a také základy projektového řízení. Poznali činnost
místních akčních skupin, naučili se psát žádost o dotaci, naplánovat realizaci projektu
a propagovat ji.Účastníci připravili osm projektů, které následně obhajovali před
porotou složenou z organizátorů akce a 2 úspěšné projekty získali finanční příslib na
realizaci. Zahrnuto v Monitorovacích ukazatelích MAS v ŽoP 1/2012. Opatření
k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii – 1

-

5. 3. 2012 byla MAS pozvána na Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva
Olomouckého kraje z důvodů prezentace značky „JESENÍKY originální produkt®“ a
představení dosavadní činnosti a aktivit za rok 2011 a plány na rok 2012.

-

8. 3. 2012 se pracovnice MAS Horní Pomoraví na krajském úřadu Olomouckého
zúčastnily vzdělávacího semináře „Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách – stav po novele č. 55/2012“

-

9. 3. 2012 proběhla v Bartošovicích informační schůzka k plánovanému projektu
s názvem „Studente, neváhej - venkovu pomáhej!“ do
kterého je mimo MAS Horní Pomoraví, také zapojeno dalších
pět MAS. Cílem projektu je zapojení mladých lidí do dění na
území všech spolupracujících MAS, navázat a udržet
spolupráci s moravskými vysokým školami, získání a kvalitní
zpracování údajů o daných územích. Součástí schůzky bylo
také projednávání evaluace SPL a předávání zkušeností
v rámci této aktivity.

-

15. 3. 2012 se předseda správní rady zúčastnil Valné hromady NS MAS ČR
v Rumburku.

-

26. 3. 2012 se konal v v Evropském domě v Praze Komunitně vedený místní
rozvoj v praxi České republiky aneb Rozvoj venkova po roce 2014, kterého se
účastnili i zástupci z MAS Horní Pomoraví.

-

27. 3. 2012 byla MAS Horní Pomoraví pozvána do Prahy na Valnou hromadu ARZ,
kde byly projednávány otázky týkající se rozvíjení regionálního značení a žádosti
nových členů o vstup do asociace.

-

30. 3. 2012 proběhlo v Novém Malíně Jednání pracovních skupin k projetu
spolupráce „Od produktů k zážitkům“. Byly projednávány výstupy z předešlého
workshopu (2. 3. 2012), pracovalo se na vznikajícím manuálu pro tvorbu turistických
produktů a na přípravě certifikačních kritérií pro zážitky.

-

4.4.2012 proběhlo v Novém Malíně jednání k přípravě projektu spolupráce
s pracovním názvem E-kola. Jedná se o projekt, v němž spolupracující MAS
(Opavsko, Rýmařovsko, Nízký Jeseník, Horní Pomoraví, Šumperský venkov, Orlicko)
připraví trasu pro kola s elektrickým pohonem – možnost ujetí dlouhé trasy pro celou
rodinu; vybavení trasy půjčovnami a dobíjecími stanicemi. Účast zástupce MAS Horní
Pomoraví.

-

-

16. - 18. 4. 2012 se MAS Horní Pomoraví spolu s MAS Šumperský
venkov účastnily studijní cesty k slovenským partnerům v rámci
projektu „Od produktů k zážitkům“ s názvem Přenos know-how.
V rámci třídenního pobytu na území Šarišské Trstené české MAS
předávaly zkušenosti a poznatky s regionálním značením spolu
s národním koordinátorem.

23. 4. 2012 byla vyhlášena 5. výzva k předkládání žádostí
o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2.
Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje
venkova ČR v souladu se SPL MAS Horní Pomoraví
„V harmonii s přírodou“. Termíny pro příjem žádostí od 9. 23. 5. 2012.

-

26. 4. 2012 se MAS Horní Pomoraví podílela na přípravě Dnu
Země, který v roce 2012 nese téma „Rok na vsi“. Jedná se
o den plný zábavy a her pro děti a mládež s interaktivními
aktivitami.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
2.1.Problémy s aktualizací SPL „V harmonii s přírodou“
Na základě doporučení k aktualizaci Fichí pro 16.kolo výzev PRV a na základě průběhu
4. Výzvy k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci SPL MAS Horní Pomoraví byly
upraveny Fiche pro 5.Výzvu a provedena aktualizace některých údajů SPL – jednalo se o
personální změny. Změny byly schváleny hlášením před vyhlášením 5.Výzvy SPL –
Hlášení č.11 o změnách v rámci PRV:
Změny se týkaly:
- úpravy bodového hodnocení za prerefenční kritéria
- úpravy min. a max. způsobilých výdajů v některých Fichích
- rozšíření příjemce dotace u některých Fichí také na příspěvkové organizace, případně
obce ve Fichi č.3

2.2.Administrace projektů
V rámci administrace projektů byli žadatelé vyzýváni k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace se SZIF.
Administrativním problémem se ukázalo to, že zvací dopis SZIF, ve kterém byl návrh
smlouvy, byl vyvěšen jen na Portálu farmáře, který ale všichni žadatelé nevyužívají a ze
strany SZIF na tuto změnu nebyla MAS upozorněna. Ve výsledku, ale došlo k vyjasnění a
MAS rozeslala korespondenci z Portálu farmáře všem žadatelům a upozornila na nutnost,
dohodnout si termín podpisu smlouvy a ve stanoveném termínu smlouvu podepsat.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
V rámci sledovaného období nebyla přijata zvláštní opatření.

4. Změny
v SPL:
-

ve sledovaném období proběhla dílčí změna SPL – doplnění, týkající se
personálního zabezpečení činnosti MAS (Hlášení č.11 o změnách)

ve Fichích:
- ve sledovaném období proběhla změna FICHÍ, která byla vyvolána novým
formulářem pro 16. kolo a úpravou metodiky (Hlášení č.11 o změnách)

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:

1

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace

4

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

398

Počet účastí na kontrolách SZIF:

2

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
-

změny jsou vyznačeny červeně
Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Náplň práce

Ing. Anna Bartošová
Mgr. Olga Špiková
Ing. Hana Olejníková
Ing. Renata
Baslerová

PS
PS
PS

0,9
0,2
0,7

manažer pro realizaci SPL
manažer pro realizaci SPL
manažer pro realizaci SPL

DPP

0,2

projektový manažer

Ing. Lenka Krobotová

DPČ

0,5

manažer pro realizaci SPL
(jen projekt spolupráce)

Ing. Petra Vojtková

PS

0,7

manažer pro realizaci SPL

Lenka Raušová

PS

0,9

Andrea Merčáková

PS

0,9

účetní pro realizaci SPL
administrativní pracovník
SPL

Jméno, příjmení

Pozn.

nemocenská,
mateřská
dovolená
mateřská
dovolená

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
V rámci projektového poradenství byly vypracovány projekty PRV I. a III. OSY (15.
výzva) a ostatních operačních programů. Celkem bylo podáno 12 projektů členských
subjektů, které naplňují ISÚ a využívají další dotační zdroje, které jsou zaměřené na
další oblasti i mimo PRV.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
10. 5.

školení pro žadatele v rámci V. výzvy

4. - 13. 5.

příjem žádostí o udělování značky „JESENÍKY originální produkt®“

9. - 23. 5.

příjem žádostí V. výzvy v rámci SPL

29. – 31. 5.

mezinárodní setkání LeaderFEST 2012 v Levoči (SK)

19. 5.

Den Regionu Ruda

26. 5.

Den Mikroregionu Zábřežsko v Postřelmově

14. 7.

Bioslavnosti 2012 Staré město pod Sněžníkem

11. - 12. 8.

jarmark Velké Losiny - účast v rámci projektu spolupráce

16. - 18. 8.

Kapušany (SK) Retrojarmak - účast v rámci projektu spolupráce

23. – 26. 8.

Agrokomplex Nitra (SK)

30. 8. – 4. 9. Země živitelka České Budějovice

Datum:

21.5.2012

Podpis:

………………………………
Ing. Anna Bartošová, ředitelka

