Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 – 30. 4. 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
Leden
7.1.2014 – zasedal Programový výbor, kde byl projednáván monitoring
projektů a evaluace SPL MAS Horní Pomoraví, dále dosavadní čerpání
v jednotlivých Fichích a možnost vyhlášení IX. Výzvy v rámci 20.kola příjmů
žádostí o dotace. Výzvy nebyla, z důvodu malého objemu zbývajících finančních
prostředků vyhlášena.

9.1.2014 setkání členů KS MAS Olomouckého kraje v Olomouci
Účastníci: Renata Baslerová, František Winter

21.1.2014 v kanceláři mimořádně zasedala Správní rada, která řešila aktuální
potřeby MAS.

Únor
20.2.2014 proběhlo společné jednání Správní a Dozorčí rady. Na setkání
řešen rozpočet na rok 2014, personální zajištění kanceláře.

Březen
13.3.2014 se MAS Horní Pomoraví účastnilo Valné hromady NS
MAS ČR v Týnci nad Sázavou.
Účastníci: Renata Baslerová

26.3.014 prezentace úspěšně realizovaných projektů MAS Horní Pomoraví
v rámci IV.1.1. ředitelům málotřídních škol v Lesnici
Účastníci: Renata Baslerová

Duben
1.4.-3.4.2014 se MAS Horní Pomoraví se ve dnech 1.-3.4.
zúčastnila mezinárodního veletrhu zemědělské techniky
TECHAGRO, kde prezentovala svou činnost a také zde
představila realizované projekty z programu LEADER.
Účastníci: Hana Olejníková

7.4.2014 účast na Valné hromadě Krajské sítě MAS Olomouckého kraje
Účastníci: Renata Baslerová

25.4.2014 prezentace úspěšně realizovaných projektů MAS Horní Pomoraví
v rámci IV.1.1. členům Okresní hospodářské komory Šumperk v Šumperku
Účastníci: 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 byly průběžně předkládány žádosti o proplacení projektů
z výzev IV., V., VI., VII., VIII. Dále jsou projekty s žadateli konzultovány a jsou
podávána změnová hlášení.

3. Změny
v SPL: došlo k aktualizaci SPL z důvodu personálních změn v organizaci (ZH č.15)

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

0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

25

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

15

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
-

na místě realizace

40

-

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

469

Počet účastí na kontrolách SZIF:

20

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.
4.3.2014 MAS organizovala seminář pro neziskové organizace. Tento seminář
seznámil účastníky s právními novinkami a možnostmi dotací pro neziskový
sektor. Byly řešeny projektové záměry NNO, provedeno dotazníkové šetření a
vytvořena databáze aktivních spolků v regionu MAS.
12.3.2014 účast na semináři Příprava strategie komunitně vedeného
místního rozvoje v Týnci nad Sázavou
26.3.2014 účast na setkání ředitelů málotřídních škol v Lesnici – představení
nového OP Věda, výzkum, vzdělávání. Realizace dotazníkového šetření, sběr
projektových záměrů, možnosti spolupráce s MAS.
9.4.2014 setkání se zástupci farností římskokatolické církve Děkanátu
Zábřeh v Zábřeze. Byly řešeny projektové záměry NNO, provedeno dotazníkové
šetření a možnosti členství v MAS.

Další aktivity MAS
Březen
5.3.2014 Pro účastníky projektu „Literacy round European
Rural Regions“ připravil region Horní Pomoraví workshop
nabitý
příklady
dobré
praxe.
Účastníci projektu byli ze šesti evropských zemí.

Duben
4.-6.4.2014 Profesionální filmaři učili amatéry z regionu. V rámci
projektu spolupráce nazvaného Národní pohádky a pověsti – poklady
národní identity a tradic trénovali profesionální tvůrci amatérské
filmaře na Severomoravské chatě v Podlesí.
Účastníci: Barbora Haušková, Hana Olejníková
10.-11.4.2014 V rámci projektu spolupráce „Cílem
společného snažení je rozvoj regionálního značení“ se
konala exkurze pod záštitou značky Jeseníky originální
produkt do Kašperských hor, Šumava.
Účastníci: Hana Olejníková, Andrea Merčáková

15.4.2014 účast na setkání poskytovatelů praxí pro studenty SOŠ Šumperk
Účastníci: Renata Baslerová, Andrea Merčáková

16.4.2014 Vyhlášení výzvy značky Jeseníky originální produkt č. 9
k překládání žádostí pro výrobky, č.5 pro stravovací a ubytovací služby a
č.3 pro zážitky.

Plánované klíčové aktivity v dalším období:
8.-11.5. Akce „Jedeme všichni“ v rámci projektu spolupráce
14.5. Den proti rakovině
17.5. Parní vlak – prezentace regionální značky a MAS Horní Pomoraví
17.5. Den regionu Ruda – prezentace regionální značky a MAS Horní Pomoraví
24.5. Den mikroregionu Zábřežsko – prezentace regionální značky a MAS Horní Pomoraví

31.5. Pohádkové putování v rámci
poklady národní identity a tradic

projektu spolupráce Národní pohádky a pověsti –

11.6. Zasedání certifikační komise pro výrobky
12.6. Setkání výrobců a poskytovatelů služeb v regionu MAS Horní Pomoraví v rámci
projektu „Cílem společného snažení je rozvoj regionálního značení“

4.-6.7. Chorvatsko LeaderFest
Červen Valná hromada MAS Horní Pomoraví
5.7. Zasedání certifikační komise pro služby a zážitky
21.-24.8. Srpen Agrokomplex Nitra,
28.8.-2.9. Země Živitelka České Budějovice

Datum:

13.5.2014
Podpis:

………………………………

Ing. Renata Baslerová, zastupující ředitelka

