Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 2. Etapa (1. 5. 2013 – 31. 8. 2013)
Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s.
zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková – manažer SPL, Ing. Renata
Baslerová – zastupující ředitelka organizace, manažer SPL
kontakt: olejnikova@hornipomoravi.eu, baslerova@hornipomoravi.eu

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období
KVĚTEN
-

2. 5. byla vyhlášena výzva pro žáky škol, aby prezentovali obce na území
Horního Pomoraví formou fotografií očima náctiletých (aktivita v rámci pracovní
skupiny Lidské zdroje na zapojení mladých)

-

2.5. - 15. 5. příjem žádostí do VIII. Výzvy SPL, celkem přijala MAS 20 žádostí o
dotaci v rámci tří oblastí podpor v celkové částce 5.133.014,- Kč

-

14. 5. zasedala certifikační komise, která udělila značku řemeslným,
zemědělským a potravinářským produktům pocházejících z regionu Jeseníků.
Značku „JESENÍKY originální produkt®“ nově nese dalších pět produktů a
k těmto produktům certifikační komise prodloužila užívání značky šesti stávajícím
výrobkům.

-

16.-17.5. společné setkání MAS Olomouckého kraje a dalších partnerů
Celostátní sítě pro venkov s představiteli institucí venkova v rámci CSV v Teplicích
nad Bečvou
Úcastníci: Renata Baslerová

-

18.5. MAS Horní Pomoraví se prezentovala v rámci akce Den mikroregionu
Zábřežsko v Dubicku (propagační stánek s informačními materiály k činnosti
MAS)
Účastníci: Lenka Raušová

-

21. 5. 2013 se uskutečnilo jednání Programového výboru a Výběrové
komise k VIII. výzvě. Byla provedena kontrola přijatelnosti projektů a předání
projektů výběrové komisi.

-

28. 5. se konaly veřejné prezentace projektů, kdy došlo k sestavení pořadí
projektů předkládaných v rámci VIII. výzvy SPL MAS Horní Pomoraví dle
bodového
hodnocení.
Poté
proběhlo
jednání
Výběrové
komise
a
Programového výboru. Celkem bylo podpořeno 15 projektů v celkové výši
alokace 4 229 788,-

Seznam vybraných projektů:

-

Instalace boxů pro chov koní v Chrasticích
Rozmetadlo chlévské mrvy a fixační klec pro skot
Modernizace farmy Krobot Písařov

-

Nákup techniky pro zpracování dřevní biomasy
Nákup zařízení na údržbu travních porostů pro ekofarmu AGRISEN
Smykový nakladač a fixační klec pro ekofarmu Komňátka
Rozvoj podniku
Modernizace servisní dílny pro opravy požární techniky
Pořízení vybavení IT centra
Autoopravna Kopřivná – modernizace
Veřejná prostranství Hanušovice
Veřejný park s doplněním herních prvků
Revitalizace veřejných prostranství v obci Hrabová
Mobiliář ve středu hřiště - autobusové zastávky a informační skříňky
Úprava prostranství a zhotovení oplocení k pomníku padlých

ČERVEN
-

8. 6. se díky podpoře MAS Horní Pomoraví a skupině
mladých lidí z Hanušovic zrealizovaly řemeslné dílničky
pro děti s názvem „Vítání léta“. Velká akce v
KD Hanušovice a přilehlých prostranstvích. Děti a rodiče
se mohly těšit na divadlo, taneční vystoupení, skákací
hrad, trampolínu, dětské soutěže, hry, malování na
obličej a především tvořivé dílničky s lektory (aktivita
v rámci pracovní skupiny Lidské zdroje na zapojení
mladých).

-

20. - 21. 6. se Velké Meziříčí stalo místem pro setkávání zástupců místních
akčních skupin a dalších příznivců venkova pracujících metodou LEADER
LeaderFEST 2013 – zástupce MAS se účastnil také exkurze do sídla Národní sítě
venkovských komunitních škol

Účastníci: Hana Olejníková
ČERVENEC
-

13. 7. se MAS Horní Pomoraví účastnila a propagovala v rámci akce PRO-BIO spol.
s r.o. „Bioslavnosti 2013“, kde došlo ke slavnostnímu předávání certifikátů
značky „JESENÍKY originální produkt®“ 11 výrobkům a produktům.

-

17. 7. setkání KS NS MAS Olomouckého kraje v Olomouci. Tématem byla
především propagace aktivit MAS Olomouckého kraje, národní konference Venkov
2013, úprava pravidel IV.1.1 a projekty spolupráce.

-

25. 7. se v Domě kultury v Hanušovicích konalo jednání Pléna MAS Horní
Pomoraví. Hlavním bodem jednání bylo schválení Výroční zprávy, seznámení Pléna
se zprávou Správní rady, hospodařením společnosti a rozpočtem na rok 2013. Dále
byla přednesena zpráva o plnění SPL a postupu zpracování strategie MAS pro období
2014-20

SRPEN
-

administrace chybníků projektů z VIII. výzvy MAS (19.kolo příjmů žádostí na
SZIF)

-

10.8. prezentační stánek MAS Horní Pomoraví v rámci akce Malomoravské
slavnosti v obci Podlesí (Malá Morava)

Účastníci: Andrea Merčáková
-

22. – 25. 8. 2012 v rámci prezentace NS MAS ČR
a CSV na mezinárodní zemědělské a potravinářské
výstavě Agrokomplex v Nitře byla představena
mimo jiné značka „JESENÍKY originální produkt®“
a MAS Horní Pomoraví jako koordinátor této
značky

-

29. 8. – 3. 9. 2012 účast na 40. ročníku největší
výstavy
Země
Živitelka
v
Českých
Budějovicích, která je věnována zemědělství a
venkovu.

K účasti se přihlásilo 85 MAS, které se prezentovaly
prostřednictvím svých krajských sdružení či projektů spolupráce. Prezentace byla za
podpory Celostátní sítě pro venkov situována do pavilonu Z, který je jeden z
nejnovějších a jeho zázemí umožnilo mnoho doprovodných jednání a seminářů.
MAS Horní Pomoraví představila plnění SPL propagačními letáky a Zpravodaji.
Dále prezentovala značku „JESENÍKY originální produkt®“ přímo prostřednictvím
svých výrobců – Martin Pospíchal (Lovecké a užitkové nože, zbraně) a Vitrail Servis –
Hoplíčkovi (Ručně vyráběné a malované skleněné obrázky)
Účastníci: Hana Olejníková, Renata Baslerová

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
2.1.Problémy s aktualizací SPL „V harmonii s přírodou“
V této oblasti nebyly zaznamenány žádné problémy.
2.2.Administrace projektů
V rámci administrace projektů byli žadatelé z VII. kola příjmu žádostí o dotace (18. kolo
příjmu na SZIF) vyzýváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace se SZIF.
Byla vyhlášena poslední výzva MAS Horní Pomoraví. Jednalo se o výzvu č.VIII. Bylo
podpořeno 15 projektů v celkové výši 4 229 788,-. Pouze 4 žádosti nebyly vybrány a to
ve výši 740 000,Nejčastěji řešenými problémy v rámci administrace projektů jsou položkové rozpočty u
faktur, zejména v případě realizace stavebních prací (v souladu s ceníkem RTS).
3. Změny
v SPL: nebyly realizovány změny

4. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

15

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

13

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

9

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

18

-

na místě realizace

12

-

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

397

Počet účastí na kontrolách SZIF:

10

5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
-

Změny v rozsazích jednotlivých úvazků

Jméno, příjmení

Pracovní
smlouva/
DPP/DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Náplň práce

Pozn.

Ing. Anna Bartošová

PS

0,9

manažer pro realizaci SPL

mateřská
dovolená

Ing. Hana Olejníková
Ing. Renata Baslerová

PS
PS

0,6
0,8

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

1

účetní pro realizaci SPL

Andrea Merčáková

PS

0,5

administrativní
SPL

pracovník

mateřská
dovolená
mateřská
dovolená
změna
rozsahu
úvazku
k 1.6.2013

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
MAS Horní Pomoraví připravuje integrovanou strategii území na období 2014 –
2020.
23.5. Třetí jednání k tvorbě strategie v základní škole v Olšanech. Tématem byla tvorba
priorit a opatření ve skupinách a informování o aktuálním stavu Metodiky pro tvorbu
strategií MAS. Účast celkem 30 osob - zástupci neziskového sektoru, obcí i podnikatelů.
13.6. Čtvrté jednání k tvorbě strategie v základní škole v Olšanech. Tématem byla
tvorba priorit a opatření ve skupinách, tematické okruhy ze SWOT analýzy – dopravní
infrastruktura, služby a obyvatelstvo, komunitní život, sociální služby. Účast celkem 26
osob - zástupci neziskového sektoru, obcí i podnikatelů.
30.7. Páté jednání k tvorbě strategie v Pivovarské restauraci v Hanušovicích. Tématem
byla tvorba priorit a opatření ve skupinách, tematické okruhy ze SWOT analýzy –
příroda, vzdělávání a školství, kultura, sport a volnočasové aktivity. Účast celkem 21
osob - zástupci neziskového sektoru, obcí i podnikatelů.

Další aktivity MAS
15.5. MAS Horní Pomoraví se zapojila do akce Den proti rakovině prodejem květů
měsíčku lékařského

23.5 a 26.8.. účast Andrei Merčákové na informační schůzce v Rýmařově k projektu
spolupráce E-kola.
14.5. a 14.6. se konala v Jeseníku a v Rýmařově schůzka připravovanému projektu
sedmi MAS s názvem Regionální značka - šance pro rozvoj místní ekonomiky
v Jeseníkách.
Červen – pomoc obcím postiženým povodněmi ve spolupráci s MAS Vyhlídky (zajištění
finančních i materiálních sponzorských darů pro obec Hořín na Mělnicku)
K 2.7. byly V Praze na MZe podány dvě žádosti o dotaci do celostátního PRV do 19.kola
příjmu žádostí o dotace. MAS Horní Pomoraví podala dva projekty spolupráce, přičemž
v jednom z projektů je koordinační MAS.
Jeden projekt nesl název Regionální značka - šance pro rozvoj místní ekonomiky
v Jeseníkách a byl podán ve spolupráce 7 MAS. Druhý projekt s názvem Národní
pohádky a pověsti - poklady národní identity a tradic podávaly 4 MAS.

11.7. exkurze MAS Kopaničářský region v regionu MAS Horní Pomoraví

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
11. 9. Seminář k Zadávání veřejných zakázek v budově KUOK
12. - 13.9. Výjezdní seminář na území MAS Horní Pomoraví z Pardubického kraje
18. 9. Prezentace značky Jeseníky originální produkt na území MAS Nízký Jeseník v obci
Roudno
25. 9. Veřejné obhajoby projektů spolupráce, Praha, budova MZe
1. - 3.10. Konference Venkov 2013
22.10. Zasedání certifikační komise pro výrobky, služby a zážitky

Datum:

9. 9. 2013

Podpis:

………………………………

Ing. Renata Baslerová, zastupující ředitelka

