Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1. Etapa (1. 1. 2013 – 30. 4. 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
LEDEN
-

17.-20.1.2013 se pracovníci MAS účastnili mezinárodního
veletrhu REGIONTOUR, kde se prezentují turistické možnosti
v regionech. Na Regiontouru byla, jako předešlé roky,
představena činnost MAS Horní Pomoraví a prezentována
značka „JESENÍKY originální produkt®“.

Účastníci: Andrea Merčáková
-

VII. Výzva pro příjem žádostí o dotace byla vyhlášena MAS Horní Pomoraví.
Termín příjmu žádostí od 28.1. do 18.2., každý pracovní den od 8:00 do 15:00.
Byly vyhlášeny fiche č. 1,2,3,4,5,7,8,9.

-

8.1. obhajoba projektů spolupráce v rámci 17.kola pro příjem dotací – Praha, MZe
Účastníci: Ing. Renata Baslerová, Ing. Hana Olejníková

-

11.1. se v Grygově uskutečnila Valná hromada Krajské sítě NS MAS
Olomouckého kraje. Hlavními tématy jednání byla územní působnost MAS a stav
zapojení obcí v OC kraji, představení nepodpořených MAS, informace o stavu
vyjednávání progr. období 2014-2020, zpráva z činnosti pracovních skupin,
podpora MAS ze strany Olomouckého kraje a další.
Účastníci: Ing. Renata Baslerová, Ing. František Winter

-

Leden – vyhlášení soutěže o nejlepší realizovaný projekt MAS, internetové
hlasování
pro
veřejnost
ve
spolupráci
s MAS
Šumperský
venkov
(www.anketamas.cz)

-

29.1. se konal v Rovensku vzdělávací seminář pro potenciální žadatele v rámci
VII. výzvy předkládání žádostí o dotace.

ÚNOR
-

8.2. vyhlášení výsledků ankety o nejlepší realizovaný projekt MAS Horní
Pomoraví o.p.s., anketa realizována ve spolupráci s MAS Šumperský venkov,
výsledky vyhlášeny v Dolních Studénkách v rámci plesu obce

-

příjem žádostí o dotace v rámci VII. výzvy (do18.2.) Celkem bylo přijato 51
projektů celkem za 15 567 434,-.

-

28.2. se konalo jednání Programového výboru a Výběrové komise k VII. Výzvě
v kanceláři MAS v Hanušovicích. Na jednání byl uveden přehled odevzdaných
projektů a provedena kontrola přijatelnosti projektů.

BŘEZEN
-

8.3. pracovní setkání projektových manažerů MAS OK s pracovníky RO SZIF
Olomouc

-

12.3. proběhla veřejná prezentace projektů VII.výzvy přes MAS Horní Pomoraví
v kulturním době v Hanušovicích.
12.3. v rámci VII. výzvy MAS, proběhlo hodnocení projektů Výběrovou komisí a
seznámení Programového Výboru s bodovým hodnocením Výběrové komise a poté
doporučení projektů k financování a sestavení pořadí doporučený projektů
k podpoře. V rámci VII. výzvy bylo celkem rozděleno 11.896.455,- Kč mezi 41
projektů z 8 obsazených FICHÍ. Vybrané projekty:

Traktorový nosič kontejnerů a nová technologie krmení skotu
Modernizace linky pořízením stroje na manipulaci s balíky sena a slámy
Technologické zázemí pro chov ovcí a koní
Pastevní areál pro skot a ovce
Pastevní areál Nová Seninka
Zemědělská technika zaměřená na zlepšení kvality zem. Produktů a technologie pro zpracování biomasy
Polní plecí brány na ekofarmě
Vybavení servisního IT centra
Modernizace autoservisu Halfar
Hydraulické nůžky
Štípač dříví pro pěstitelskou pálenici
Modernizace provozu truhlářské dílny Hanušovice
Revitalizace sportovního a zážitkového vybavení pro Plavecký areál Zábřeh
Rozšíření kapacity ubytování a vybudování sauny v Herolticích
Půjčovna netradičního sportovního vybavení a her Dolní Bušínov
Fit program
Rekonstrukce dětského hřiště v Hoštejně
Škola radosti, hravosti a bezpečí - venkovní tělocvična
S chutí do toho
Digitalizace kina ve Starém Městě
Rekonstrukce a modernizace KD Vyšehoří
Dětské hřiště ZŠ a MŠ Bratrušov
Objekt environmentální učebny v Hrabové
Postupná revitalizace sportovního areálu a zázemí fotbalového klubu
Rekonstrukce KD Bušín - I.etapa
Multifunkční prostor pro děti i komunitní život v Hrabenově
Rekonstrukce podlahy velkého sálu v Sokolovně
Dokončení rekonstrukce interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí
Komplexní revitalizace pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého
Obnova kamenného kříže v obci Zborov
Obnova Kalvárie na Malé Moravě
Muzeum opevnění K-S 5 - ekologický a bezpečný provoz
Oprava a nátěr fasády, vnitřní výmalba na kostele v Brníčku
Výměna břidlicové krytiny a oprava dřevěné střešní konstrukce farního kostela v Postřelmově
Zpracování produktů bezlepkové výroby PRO-BIO Staré Město
Profesionalizace a vytvoření zázemí pro výrobu zrajících sýrů
Modernizace masné výroby
Rozšíření výrobny zpracování ovoce
Investiční vybavení výrobny masných výrobků ve společnosti Dubická zemědělská a.s.
Udírenská komora pro řeznictví a uzenářství Bušín
Mobiliář ve středu hřiště - autobusové zastávky a informační skříńky

V rámci jednání Programového výboru byla zároveň schválena VIII.výzva pro
příjem dotací, kde budou rozděleny zbývající finanční prostředky určené
k svazkování v tomto programovém období (přibližně 3 mil. Kč, tato částka bude
aktualizována ke dni zasedání veřejných prezentací projektů a zasedání VK a PV).
-

13.-14.3. Valná hromada NS MAS ČR ve Žluticích
Účastníci: Ing. František Winter

-

ve dnech 14.-15.3. naše území navštívila Místní Akční Skupina
Železnohorský region. Cílem dvoudenního semináře bylo poznání
regionální značky JESENÍKY originální produkt a především
stravovacích a ubytovacích služeb certifikovaných v rámci značení.

-

15.3. schůzka partnerů k přípravě realizace projektu spolupráce
všichni“ v Žamberku

„Jedeme

Účastníci: Ing. Renata Baslerová, Andrea Merčáková
-

18.3. registrace projektů vybraných k podpoře na RO SZIF Olomouc
19.3. schůzka k připravovanému projektovému záměru projektu spolupráce
„Geopark Jeseníky“ v Šumperku
Účastníci: Ing. Hana Olejníková, Ing. Renata Baslerová

-

25.3. Řemeslné dílny „Oslavy jara“ Olšany – již třetí akce
v pořadí, která byla zrealizována díky finanční podpoře Nadace
Vodafone a ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví. Tyto dílničky se
konaly v Olšanech v Domově Paprsek.

DUBEN
-

3.4. setkání KS MAS Olomouckého kraje v Olomouci. Tématem byla propagace
MAS a realizovaných projektů v rámci programu LEADER, vzdělávací semináře pro
MAS.
Účastníci: Ing. Renata Baslerová

-

3.4. MAS Horní Pomoraví řešila se členy výběrové komise první
odvolání neúspěšného žadatele (v rámci VII.výzvy) za své fungování.

-

10.4. MAS vyhlásila VIII. výzvu pro příjem dotací. Termín příjmu žádostí od 2.5.
do 15.5., každý pracovní den od 8:00 do 15:00. Byly vyhlášeny fiche č. 1, 2 a 9.

-

15.4. se MAS Horní Pomoraví účastnila schůzky v Rýmařově k regionálnímu značení
Jeseníky originální produkt. Hlavním tématem bylo rozšíření území značky na další
místní akční skupiny na území Jeseníků – příprava projektu spolupráce.
Účastníci: Ing. Hana Olejníková

-

16.-18.4. se zástupce MAS zúčastnil mezinárodní konference a setkání „LEADER
Event 2013, Building Bridges for the Future“ v Bruselu. První den účast na
zasedání zástupců ELARD.
Účastníci: Ing. Renata Baslerová

-

19.4. se uskutečnilo pracovní setkání skupiny „Obce“. Setkání nazvané
„Snídaně starostů“ se konalo v Bludově ve Státních léčebných lázních. Akce se také
účastnili zástupce PS ČR Ing. Jitka Chalánková a senátor Mgr. Zdeněk Brož. Akce
byla realizována ve spolupráci s MAS Šumperský venkov.

-

25.4. se konalo školení pro úspěšné žadatele v rámci programu LEADER

-

26.4. se MAS Horní Pomoraví zúčastnila semináře „Regionální značení domácích
produktů“ v sídle Senátu PČR
Účastníci: Ing. Hana Olejníková

-

29.4. schůzka k připravovanému mezinárodnímu projektu spolupráce
s pracovním názvem Divadlo za účasti zástupců MAS Šumperský venkov a MAS
Vršatec (SK) v Dolních Studénkách
Účastníci: Ing. Renata Baslerová

Předseda organizace Ing. František Winter se pravidelně účastní jednání Výboru
Národní sítě Místních akčních skupin ČR. V této etapě se jednání konala v dnech
15.1., 12.2., 13.3. a 9. 4.
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 VI. kola příjmu žádostí o dotace (17. kolo
příjmu na SZIF) vyzýváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace se SZIF.
V rámci III. kola příjmu žádostí o dotace (11. kolo příjmu na SZIF) odstoupili dva
žadatelé - Penzion Stará škola Vysoké Žibřidovice s.r.o. a PATRIA MEA od realizace
projektu. Žadatelé nestihli projekty zrealizovat v termínu.
Administrativní chyby při podávání žádostí o dotaci:
- upřesnění popisů a technických údajů podávaných žádostí
- doplnění a upřesnění rozměrů pořizovaných věcí v povinné příloze - půdorys
Podávání žádostí o proplacení:
Opakovaně řešeno při vyúčtování stavebních prací – faktury bez kódů RTS (zejména u
menších realizací – malé částky, realizace drobnými živnostníky)
Žádost o dotaci se liší od skutečnosti – upřesnění konečného znění žádosti řeší změnové
hlášení.

3. Změny
v SPL: nebyly realizovány změny

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

51

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

15

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

9

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace

22

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

559

Počet účastí na kontrolách SZIF:

7

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

Andrea Merčáková

PS

0,7

účetní pro realizaci SPL
administrativní pracovník
SPL

mateřská
dovolená
mateřská
dovolená

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
MAS Horní Pomoraví připravuje integrovanou strategii území na období 2014 –
2020.
20.-21.2. První jednání k tvorbě strategie v Zábřeze a v Hanušovicích. Tématem byla
SWOT analýza území MAS. Účast celkem 63 osob - zástupci neziskového sektoru, obcí i
podnikatelů.
26.-27.3. Druhé jednání k tvorbě strategie v Zábřeze a v Hanušovicích. Tématem byl
audit zdrojů území MAS. Účast celkem 38 osob - zástupci neziskového sektoru, obcí i
podnikatelů.
23.4. účast zástupce MAS na jednání k připomínkování Metodiky k tvorbě strategií MAS
pro období 2014-20 v Olomouci v rámci PS Program a vize pod NS MAS ČR

Další aktivity MAS
24.-26.2. expertní výjezd Ing.Renaty Baslerové v rámci projektu

Evropská venkovská síť
pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky, účast na „Kulatých stolech na
podporu synergie“, Švédsko
10.4. účast Andrei Merčákové na setkání informačních center, kde byly prezentovány
novinky v cestovním ruchu
V rámci projektového poradenství byly konzultovány ŽoP, v rámci celostátního PRV,
členským subjektům.
K 31.12.2012 byla ukončena realizace projektu Jeseníky – od produktů k zážitkům a
k 22.2.2013 byla podána žádost o proplacení výdajů.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
2.-15.5. příjem žádostí VIII.výzva
14.5. Zasedání certifikační komise pro výrobky
15.5. ukončení příjmu žádosti
16.-17.5. Seminář pro MAS Olomouckého kraje v Hranicích
21.5. Kontrola přijatelnosti a školení výběrové komise
28.5. Veřejné prezentace projektů
19.6. – 2.7. Odevzdání projektů na SZIF Olomouc
19.6. – 2.7. podání žádostí o realizaci projektů spolupráce (předběžně Geopark Jeseníky,
Značení regionálních produktů, Divadla)
20.-21.6. účast na konferenci LEADERFEST
29.8. účast na Agrosalonu Země Živitelka

Datum:

15.5. 2013

Podpis:

………………………………

Ing. Renata Baslerová, zastupující ředitelka

