Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 2. Etapa (1. 5. 2012 – 31.8.2012)
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
-

4. - 13. 5. 2012 výzva k podání žádostí o udělování značky
„JESENÍKY originální produkt®“

-

16. 5. 2102 MAS Horní Pomoraví o.p.s. se aktivně
zúčastnila akce Český den proti rakovině

-

19. 5. 2012 účast na dnu Mikroregionu Ruda

-

26. 5. 2012 účast na dnu Mikroregionu Zábřežsko (odkaz na
video na http://hornipomoravi.eu/index.php?id=media.html

-

23. 5. 2012 zasedala certifikační komise, která udělila značku

řemeslným,
zemědělským
a
potravinářským
produktům
pocházejících z regionu Jeseníků. Značku „JESENÍKY originální
produkt®“ nově nesou tři produkty
-

23. 5. 2012 zasedala certifikační komise, která udělila značku

„JESENÍKY originální produkt®“ stravovacím a ubytovacím
zařízením v Jeseníkách. Ke stávajícím dvěma originálním jesenickým
službám se přiřadilo sedm nových subjektů z celých Jeseníků od
Zábřežska, přes Jesenicko či Bruntálsko. Originální služby nabízejí
jak luxusní restaurace, tak rodinné podniky a nechybí mezi nimi ani
provozovatelé horských chat.
-

9. - 23. 5. 2012 byla vyhlášena 5. výzva SPL a spuštěn
příjem žádostí V. výzvy v rámci SPL, podpora byla možná v 6
Fichích. Výše rozdělovaných prostředků je 7 504 800,- Kč.

-

29. – 31. 5. 2012 mezinárodní setkání LeaderFEST 2012 v Levoči
(SK), kde do východoslovenské Levoče se na poslední tři květnové dny
sjeli na LeaderFEST 2012 zástupci MAS nejen ze Slovenska, Čech a
Moravy, ale i představitelé místních akčních skupin (MAS) z dalších
osmi zemí – Polska, Finska, Španělska, Estonska, Lotyšska, Srbska,
Velké Británie a Francie.

-

5. 6. 2012 jednání Výběrové komise, veřejné obhajoby projektů a následné
jednání programového výboru

-

6. – 7. 6. účast na konferenci „VEKOV 2012“ a knižním veletrhu Moravském
knižním saloně v Olomouci

-

5. – 6. 6. 2012 MAS Horní Pomoraví se zúčastní mezinárodního projektu
Spolupráce „Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora
rozvoje regionálního trhu“ se zaměřením na certifikaci služeb. Dvoudenní
seminář v Bartošovicích a Suchdolu nad Odrou.

-

12.6.2012 Jednání pracovních skupin pro certifikaci služeb, které se konalo
v Praze za účastil zástupce značky JESENÍKY originální produkt – člen
pracovní skupiny

-

14. 7. 2012 MAS spolu organizátor akce Bioslavnosti 2012 ve
Starém městě pod Sněžníkem

-

16. 7. 2012 jednání Správní rady organizace s představením změn
v obsazení orgánů MAS, personální obsazení MAS, účetní závěrky atd.

-

17. 7. 2012 jednání Dozorčí rady organizace

-

17. 7. 2012 jednání Pléna MAS, přehled činnosti o MAS, představení Výroční
zprávy, hospodaření za rok 2011 a rozpočtu na rok 2012

-

9. 8. jednání programového Výboru k vyhlášení 6. Výzvy

-

17. 8. byla vyhlášena 5. výzva SPL VI. výzvy v rámci SPL, podpora byla možná v
6 Fichích. Výše rozdělovaných prostředků je 5 003 253,- Kč.

-

11. - 12. 8. 2012 spolu organizování jarmarku ve Velkých Losinách - účast v
rámci projektu spolupráce, akce byla zaměřená na přiblížení
tradičních řemesel veřejnosti, tvořivé dílny, soutěž o ceny a kulturní
program.

-

16. -18. 8. 2012 Mezinárodní jarmark a tvořivá dílna v obci Proč
na Slovensku, společná akce s regionálními výrobci nesoucí značku „Jeseníky
originální produkt ®“.

-

23. – 26. 8. 2012 účast na mezinárodní zemědělské a potravinářské
výstavě Agrokomplex v Nitře.

-

30. 8. – 4. 9. 2012 účast na 39. ročníku největší výstavy Země
Živitelka v Českých Budějovicích, která je věnována venkovu.
K účasti se přihlásilo 90 MAS, které se prezentovaly samostatně,
prostřednictvím svých krajských sdružení či projektů spolupráce.
Nově byla prezentace za podpory Celostátní sítě pro venkov
situována do pavilonu Z, který je jeden z nejnovějších a jeho zázemí
umožnilo mnoho doprovodných jednání a seminářů.

k prezentaci MAS bylo vytvořeno:
-

bublifuky, bloky, hrnečky, tašky z netkané textilie,

-

propisky, tužky, kolečka do košíku, oplatky z Hanušovic

koordinační schůzky k projektům spolupráce:
-

16.5.2012 schůzka k přípravě projektu E-kola

-

1.6.2012 schůzka k přípravě projektu E-kola

-

26.6.2012 schůzka k přípravě projektu E-kola

-

18.7.2012 schůzka k přípravě projektu E-kola

-

8.8.2012 schůzka v obci Branná v rámci projektu Od produktů k zážitkům

-

podání hlášení změny SPL manažeři

-

7.9.2012 schůzka k přípravě projektu E-kola

-

podání Hlášení č. 12 o změnách v rámci PRV, v rámci hlášení byly
schváleny změny SPL „V harmonii s přírodou“ a nahlášena nová manažerka SPL
Ing. Renata Baslerová

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
2.1.Problémy s aktualizací SPL „V harmonii s přírodou“
-

-

ve sledovaném období nebyla provedena aktualizace SPL „V harmonii s přírodou“
2013 – 2020. Činnost v rámci SPL se soustřeďuje na přípravu SPL na nové
programové období.
pro VI.výzvu příjmu žádostí (17.kolo výzev PRV).MAS byla použita verze SPL
stejná jako pro V.výzvu (16.kolo výzev PRV).

2.2.Administrace projektů
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

17

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

9

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

9

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace

18

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

210

Počet účastí na kontrolách SZIF:

3

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

4. Změny
v SPL:
-

ve sledovaném období neproběhla změna SPL

ve Fichích:
- ve sledovaném období neproběhla změna FICHÍ
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

17

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

9

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

9

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace

18

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

210

Počet účastí na kontrolách SZIF:

3

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
-

Změny jsou vyznačeny červeně

Jméno, příjmení

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Náplň práce

Pozn.

Ing. Anna Bartošová

PS

0,9

manažer pro realizaci SPL

od 7.8.2012
nemocenská

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

PS
PS
PS

0,2
0,7
0,8

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

Ing. Lenka Krobotová

DPČ

0,5

manažer pro realizaci SPL

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

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 OPŽP (Energetické
úspory na veřejných budovách). Celkem bylo podáno 5 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:
12. 9.

vzdělávací seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 6

1. – 3. 10. účast na Národní konferenci VENKOV 2012 v Nových Hradech
3.-5.10. Exkurze z regionu Hranicko za poznáním regionu a regionální značky
Jeseníky originální produkt
8. – 11. 10. účast na Open DAYS v Bruselu
9. 10.

jednání výběroví komise

10.-12.10. Účast a přenos know-how na Slovensku v rámci projektu Od produktů k
zážitkům
16. 10.
Veřejná prezentace
programového Výboru

projektů,

zasedání

Výběrové

+ cesty do Bruselu Andrejka, cesty na Slovensko

Datum:

20. 9. 2012

Podpis:

………………………………

Ing. Anna Bartošová, ředitelka

komise,

jednání

