Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 2. Etapa (1.5. 2014 – 31. 8. 2014)
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
Červen
2.6.2014 – jednala Správní rada, kde bylo projednáváno financování MAS a
také se prodiskutovala příprava na jednání Valné hromady.

26.6.2014 proběhl společný oběd starostů MAS v Rapotíně, kde byly
projednávány a prezentovány činnosti MAS a také dotační
možnosti – Programové období 2014 – 2020.
Účastníci:
Merčáková

Renata

Baslerová,

Hana

Olejníková,

Andrea

30.6.2014 proběhlo setkání MAS Olomouckého kraje v Olomouci. Byly
projednány informace z jednání Výboru NS MAS ČR, předány
informace o přípravě výstavy Země živitelka a Regionálně stálé
konference OK.
Účastníci: Renata Baslerová, František Winter

Červenec
2.7.2014 proběhlo jednání Dozorčí rady. Na setkání byla řešena účetní závěrka
a finanční zpráva za rok 2013, kontrola hospodaření společnosti, dodavatelskoodběratelských smluv a jejich plnění, provádění poptávkových nebo výběrových
řízení na dodavatele služeb a materiálu.
29.7.2014 se konal seminář k Metodice pro standardizaci Místních akčních
skupin v programovém období 2014-2020 v Praze. Seminář byl zaměřen na
problematiku spojenou se standardizací MAS s ohledem na různé právní formy
MAS.
Účastníci: Renata Baslerová

Srpen
5.8.2014 se konalo jednání Správní rady MAS Horní Pomoraví. Byla projednána
zpráva DR, schválena Výroční zpráva, účetní závěrka a bylo projednána příprava
jednání Valné hromady.

13.8.2014 se konalo jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. Na programu
jednání byla volba pracovních komisí, schválení jednacího řádu, volba členů
orgánu MAS, zpráva SR a DR, Výroční zpráva 2013, rozpočet na rok 2014, zpráva
o hospodaření organizace, projednání aktualizace SPL, přijetí nových členů.

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 byly průběžně předkládány žádosti o proplacení projektů
z výzev VII., VIII. a průběžně dochází k proplácení projektů, které byly, nebo jsou
podávány v I. a II Etapě.
Dále jsou projekty s žadateli konzultovány a jsou podávána změnová hlášení, která
upřesňují např. technické parametry jednotlivých projektů, nebo prodlužován termín
žádosti o proplacení.

3. Změny
V etapě č. II (období od 1.5. až 31.8.2014) nebyly provedeny změny v SPL.

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

0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

17

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

9

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
-

na místě realizace

16

-

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

325

Počet účastí na kontrolách SZIF:

14

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
Ing. Petra Hornešová
(roz. Vojtková)

PS
PS

0,8
0,8

manažer pro realizaci SPL
manažer pro realizaci SPL

PS

0,7

manažer pro realizaci SPL

Andrea Merčáková

PS

0,5

administrativní
SPL

mateřská
dovolená

pracovník

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
MAS Horní Pomoraví připravuje integrovanou strategii území na období 2014 –
2020.
19.6.2014 MAS organizovala setkání s názvem Příprava strategie v oblasti
sociálních služeb. Setkán se uskutečnilo v Centru Pomněnka Šumperk.

2.7.2014 se uskutečnilo ve Štítech jednání k přípravě
ZEMĚDĚLSTVÍ spojené s exkurzí do provozu
místního zemědělského podniku.

strategie v oblasti

Další aktivity MAS
Květen
10.5.2014 Jedeme všichni – pojeďte s námi! Cyklojízda
napříč územím zapojených MAS (projekt spolupráce). Jedna
ze zastávek byla i na území MAS Horní Pomoraví.
V Jindřichově na hřišti bylo možné vyzkoušet cyklotrenažery
s virtuální realitou, jízdu na elektrokole a jednokolce a další
aktivity pro cyklonadšence.
Účastníci: Barbora Hubíková,
Olejníková, Andrea Merčáková

Renata

Baslerová,

Hana

17.5.2014 se MAS Horní Pomoraví prezentovala v rámci Dne regionu Ruda
v obci Bohdíkov.
Účastníci: Renata Baslerová

17.5.2014 na zahájení lázeňské sezóny zájemce do
Jeseníku přivezl parní vlak. Vlak stavil i v Branné, kde pro
návštěvníky byl přichystán bohatý program. Pracovníky MAS
Horní Pomoraví byla prezentována regionální značka
JESENÍKY originální produkt.
Účastníci: Barbora Haušková, Barbora Hubíková

19. - 23.5.2014 se konala studijní cesta do Portugalska, která návštěvníky

seznámila se
Portugalska.

sociálními

inovacemi

a

projekty

MAS

ADRIMAG

na

území

Účastníci: Renata Baslerová

20. – 23.5.2014 Se MAS Horní Pomoraví ve spolupráci s Krajským sdružením MAS

Olomouckého kraje v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti účastnila
studijní cesty do Horního Rakouska. Tato studijní cesta byla určena pro členy
místních partnerství zaměstnanosti a relevantní aktéry politiky zaměstnanosti na
krajské úrovni. Náplní studijní cesty byl pohled na příklady dobré praxe tamějšího
paktu zaměstnanosti, ukázky spolupráce veřejného a soukromého sektoru či
podpory sociálního podnikání a seznámení se s paktem zaměstnanosti a strategií.
Účastníci: Zuzana Vlasáková, Barbora Haušková, Barbora Hubíková

24.5.2014 se MAS Horní Pomoraví prezentovala na DNU MIKROREGIONU

ZÁBŘEŽSKO v obci Hrabová. Byl představen projekt spolupráce Jedeme všichni.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet trenažer a elektrokolo.
Účastníci: Hana Olejníková, Andrea Merčáková

26.5.2014 se MAS Horní Pomoraví účastnila vzdělávacího semináře programu
Erasmus+ v Olomouci pořádaný Sdružením OK4EU, Olomouckým krajem a
Domem zahraniční spolupráce. Seminář byl zaměřen na organizace pracující
s mládeží a nabídl jim praktické informace, jak získat finanční prostředky na své
projektové aktivity.

Účastníci: Barbora Hubíková

31.5.2014 MAS Horní Pomoraví ve spolupráci s obcí Lesnice
uspořádali Pohádkové putování. Na děti čekal okruh plný
překvapení, soutěží, her a pohádkových bytostí. Akce se
konala v rámci projektu spolupráce Národní pohádky a
pověsti – poklady národní identity a tradic.

Účastníci: Barbora Hubíková, Renata Baslerová, Hana
Olejníková, Andrea Merčáková, Barbora Haušková

6.-8.6.2014 se konala Pohybová dílna, kdy se amatérští herci učili pracovat se
společnou energii, hledat možnosti a hranice vlastního těla. Kromě toho čeká na
účastníky také hra s rytmem a pohybem a výuka toho, jak mluvit beze slov.
Workshop proběhl v rámci realizace projektu spolupráce Národní pohádky a
pověsti
–
poklady
národní
identity
a
tradic.
Účastníci: Barbora Hubíková, Barbora Haušková

10.6.2014 Krajské sdružení ve spolupráci s NS MAS ČR a MAS Horní Pomoraví
pořádalo mezinárodní workshop SETKÁNÍ STAROSTŮ A PODNIKATELŮ
v Sudkově za účasti partnerů z Rakouska.
Účastníci: Barbora Hubíková, Zuzana Vlasáková, Renata
Baslerová

11.-13.6.2014 MAS Horní Pomoraví na svém území
značky Jeseníky originální produkt hostila Slovenské partnery, kteří jsou
koordinátoři značky Regionální produkt HONT. Dne 12.6. se k této skupině přidali
výrobci z území značky Haná regionální produkt. Akce byla
realizována v rámci projektu spolupráce Cílem společného
snažení je rozvoj regionálního značení.
Účastníci: Hana Olejníková

21.6.2014 se konal Cyklomaraton Rampušák ve Štítech. Prezentace činnosti
MAS Horní Pomoraví a projektu spolupráce „Jedeme všichni“.
Účastníci: Andrea Merčáková, Hana Olejníková

23.6.2014 se konal seminář na téma: Podpora elektrokol v cestovním ruchu
a elektromobilita v cestovním ruchu, který se uskutečnil v Relax & Sport
Bozeňov v Dolním Bušínově.
Účastníci: Andrea Merčáková

5.7.2014 se konal v obci Branná JARMARK spojený se
zasedáním certifikačních komisí pro služby a zážitky. S akcí
byl spojen jarmark jedinečných výrobků se značkou
JESENÍKY originální produkt® a HANÁ regionální produkt®. Akce byla realizována
v rámci projektu spolupráce Cílem společného snažení je rozvoj regionálního
značení.

Účastníci: Barbora Hubíková, Renata Baslerová, Hana Olejníková, Barbora
Haušková

9.8.2014 se MAS prezentovala na akci Malomoravské slavnosti 2014 a také
zde prezentovala projekt spolupráce „Jedeme všichni “.
Účastníci: Andrea Merčáková

21.-24.8.2014 se MAS prezentovala na Mezinárodní zemědělské
a
potravinářské
výstavě
Agrokomplex,
která
patří
k nejvýznamnějším svého druhu na Slovensku. Představila svou
činnost a také zde byla prezentována značka JESENÍKY originální
produkt®.
Účastníci: Hana Olejníková

28.8.-2.9.2014 Tak jako každý rok se i letos místní akční skupina Horní Pomoraví
prezentovala na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých
Budějovicích.
Účastníci: Renata Baslerová, Hana Olejníková, Andrea Merčáková, František
Winter

Plánované klíčové aktivity v dalším období:
13.9. Akce - Národní pohádky a pověsti v Bušíně
15.-18.9. Výjezd Rakousko – příklady dobré praxe
18.9. Akce –Jedeme všichni/zpět v Hanušovicích
19.9. Zasedání certifikační komise Haná regionální produkt – členství v komisi
20.9. Akce Jarmark Haná regionální produkt za účasti Jeseníky originální produkt
23.9. Valná hromada ARZ
25.-26.9. Výjezd na Slovensko v rámci projektu spolupráce na regionální značení
29.9. Setkání MAS Olomouckého kraje
1.10. Přenos zkušeností v regionálním značení Krnov
3.-5.10. Divadelní workshop – výtvarný
15.-17.10. Konference venkov 2014

Datum:

13.9.2014
Podpis:

………………………………

Ing. Renata Baslerová, zastupující ředitelka

