Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 3. Etapa (1.9. 2013 – 31. 12. 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
29. 8. ZÁŘÍ
– 3. 9. 2013 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
13.9.2013 – proběhla v obci Dubicko pracovní skupina
obcí nebo-li snídaně starostů. Tyto snídaně slouží
k upevnění dobrých vztahů mezi MAS a samotnými
starosty. Tato setkání umožní prezentaci novinek, nebo
důležitých informací související s programem LEADER.
25.9.2013 obhajovaly pracovnice MAS Horní Pomoraví v budově MZe dva podané
projekty spolupráce v rámci 19.kola příjmu žádostí na SZIF. 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.
ŘÍJEN
1.-3.10.2013 Lázně Teplice nad Bečvou hostily od 1. do
3. října aktéry venkova z celé České republiky. Tématem
letošního ročníku Národní konference VENKOV 2013 se
staly možnosti rozvoje českého a moravského venkova
díky čerpání evropských dotací v budoucím plánovacím
období Evropské unie.
Účastníci: Hana Olejníková, Renata Baslerová

14.10.2013 v rámci OSY III.4.1 Získávání dovedností,
animace a provádění jsme na našem území hostili
partnerskou MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko,
o.p.s. V rámci programu jim byly představeny realizované
projekty MAS Horní Pomoraví a představena naše činnost.

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 VIII. kola příjmu žádostí o dotace (19. kolo
příjmu na SZIF) vyzýváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace se SZIF.
3. Změny
v SPL: nebyly realizovány změny
4. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

50

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

24

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
-

na místě realizace

20

-

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

572

Počet účastí na kontrolách SZIF:

16

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

PS

Ing. Renata Baslerová

PS

0,6-měsíc 9,10
1,0-měsíc11,12
0,8

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

0,5

účetní pro realizaci SPL
administrativní pracovník
SPL

manažer pro realizaci SPL
manažer pro realizaci 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.
15.10. Další jednání k tvorbě strategie v kanceláři MAS Horní Pomoraví. Tématem byly
Lidské zdroje. Jednalo se o skupinovou detailní práci nad prioritami a opatřeními
jednotlivých oblastí, které byly definovány na základě materiálů vzešlých z jednání
místních aktérů, doplněné o statistická data, projektové záměry a vyhodnocení
dotazníků pro veřejnost.
Účast celkem 10 osob - zástupci neziskového sektoru, obcí i podnikatelů.
17.10. Jednání pracovní skupiny Rozvoj obcí –skupinová detailní práce nad prioritami a
opatřeními jednotlivých oblastí, doplněné o statistická data, projektové záměry a
vyhodnocení dotazníků pro veřejnost. Účast celkem 10 osob - zástupci neziskového
sektoru, obcí i podnikatelů.
22.10. Jednání pracovní skupiny Podnikání / zaměstnanost - skupinová detailní práce
nad prioritami a opatřeními jednotlivých oblastí, doplněné o statistická data, projektové
záměry a vyhodnocení dotazníků pro veřejnost. Účast celkem 3 osob - zástupci
neziskového sektoru, obcí i podnikatelů.
24.10. Jednání pracovní skupiny Zemědělství / Životní prostředí - skupinová detailní
práce nad prioritami a opatřeními jednotlivých oblastí, doplněné o statistická data,
projektové záměry a vyhodnocení dotazníků pro veřejnost.
Účast celkem 11 osob - zástupci neziskového sektoru, obcí i podnikatelů.
31.10. Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch / kulturní dědictví - skupinová detailní
práce nad prioritami a opatřeními jednotlivých oblastí, doplněné o statistická data,
projektové záměry a vyhodnocení dotazníků pro veřejnost.
Účast celkem 7 osob - zástupci neziskového sektoru, obcí i podnikatelů.

Další aktivity MAS
ZÁŘÍ
11.9.2013 pracovníci MAS Horní Pomoraví se účastnili jednodenního
vzdělávacího semináře k zadávání veřejných zakázek v Olomouci.
12.-13.9.2013 MAS Horní Pomoraví hostila na svém území zástupce
z Pardubického kraje. Jednalo se o starosty obcí, zemědělce i neziskové
organizace. Cílem návštěvy bylo poznat území, realizované projekty a
místní výrobce.
26.-27.9. se konal dvoudenní seminář MEIS, určený pro informační centra.
ŘÍJEN
7.10.2013 se sešla koordinační pracovní skupina k projektu spolupráce Jedeme
Všichni.
29.10.2013 se sešly dvě certifikační komise, aby vybraly nové stravovací a
ubytovací zařízení a zážitky z území značky Jeseníky originální produkt.
Značku Jeseníky originální produkt nově získaly 4 zážitky a 1 služba, dvou
službám byl obnoven certifikát.

LISTOPAD
5.11.2013 zasedala certifikační komise udělující certifikáty Jeseníky originální produkt
výrobkům. Byly uděleny 4 nové certifikáty a 5 jich bylo obnoveno.
6.11.2013 značka Jeseníky originální produkt byla prezentována na území
značky Haná regionální produkt. Byl představen systém značení a seznam
certifikovaných výrobků, služeb a zážitků.
14.11.2013 navštívili naše území partneři ze Slovenské republiky.
Jednalo se o členy Národní sítě místních akčních skupin Slovenské
republiky. Během své návštěvy si vyzkoušeli zážitky, ochutnali pokrmy
od výrobců a také z místních certifikovaných zařízení.
18.11.2013 se sešla koordinační pracovní skupina k projektu spolupráce Jedeme Všichni.
22.11.2013 Občanské sdružení Klub pro rozvoj aktivního
Pomoraví ve spolupráci s Domovem Paprsek a MAS Horní
Pomoraví zde uspořádali již druhý ročník společenského večera
Domova Paprsek. Na akci se bavili jak hendikepovaní klienti
zařízení ze Šebetova, Šternberka i domácích Olšan, tak místní
obyvatelé a další návštěvníci z okolních obcí.
26.11. seminář k projektu spolupráce Geoparky
PROSINEC
20.12.2013 bylo uspořádáno Vánoční tvoření - řemeslné dílny pro
děti a jejich rodiče. MAS Horní Pomoraví takto zakončila uplynulý rok
ve společnosti místních dětí a jejich rodičů.

Plánované klíčové aktivity v dalším období:
9.1. se sešla koordinační pracovní skupina k projektu spolupráce Jedeme Všichni
7.1. Jednání Programového výboru
16.-19.1. Regiontour
17.1. schůzka k projektu E-kola
21.1. Jednání Správní rady
28.-29.1. Valná hromada ARZ
25.2. Seminář o činnosti MAS pro MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
13.3. Valná hromada NS MAS ČR

Datum:

15.1.2014
Podpis:

………………………………

Ing. Renata Baslerová, zastupující ředitelka

