Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 2. etapa 16.5.-20.9. 2012
Název MAS: Uničovsko, o.p.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Ing. Iveta Kopcová, projektový manažer
kontakt: 724 717 686, e-mail : mas.unicovsko@email.cz
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

-

-

vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba,
schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF
V rámci 15 kola PRV jsme jako partnerská MAS spolupředkládali a spolupodíleli se
na 2 projektech spolupráce. Projekt regionálního charakteru Sport bez hranic ,
kde koordinační MAS je Rýmařovsko, o.p.s. v rámci kterého dojde
k vybudování víceúčelového hřiště na území obou MAS a znovu oživí se
sportovní tradice. Druhý projekt je také národního charakteru a nese název
LEADER Budoucnost venkova, který je zaměřený na vzdělávání manažerů a
vůdců venkova. V současné době probíhá realizace obou projektů spolupráce,
protože byly podpořeny a Dohody podepsány. Současně s nimi probíhá také
realizace projektu spolupráce NEREZ (nová energie pro regionální značku),
který byl podpořen v předcházející výzvě a probíhá jeho realizace.
Došlo k vyhlášení 8. výzvy v rámci 17. kola PRV, kde bylo předloženo celkem 11
projektů. Byla vyhlášena fiche 3 a 7. Posledním dnem příjmu žádostí byl
12.9.2012.
Výběrová (hodnotící) komise zasedala 19.9.2012 a vyhodnotila 11 předložených
žádostí jako vhodných k podpoře.
Dne 26.9.2012 zasedal Programový výbor , který schválil navrhované projektové
žádosti k podpoře.
V říjnu budou žádosti předány k registraci na RO SZIF v Olomouci.
účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos
informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
zasedání pracovních skupin a jejich závěry

projektový manažer/ředitel se zúčastnil následujících aktivit :
Dne 22-25.5.2012 proběhlo výjezdní zasedání zástupců místních akčních skupin a
mikroregionů z Uničovska a Litovelska, došlo k návštěvě Itálie – MAS Emilia
Romagna.
Dne 30.5.2012 proběhla účast na LEADERFESTu v Levoči
Dne 7.6.2012 proběhla veřejná obhajoba projektů spolupráce v Praze – SPORT a HRY
BEZ HRANIC společně s MAS Rýmařovsko, o.p.s.

Dne 11.6.2012 proběhla další veřejná obhajoba projektu spolupráce LEADER
budoucnost venkova společně s KMAS Střední Čechy o.s.
Ve dnech 16-16.6.2012 proběhlo fotbalové mezinárodní utkání žáků LORD CUP
v Rýmařově, kterého se zúčastnil i tým žáků za MAS Uničovsko a získal 4.místo.
Dne 20.6.2012 proběhla valná hromada, správní rada MAS Uničovsko, o.p.s.
v Troubelicích.Proběhlo zde schválení změn v zakládací listině a statutu o.p.s.
Dne 21.6.2012 proběhlo setkání zástupců mikroregionů Ol.kraje v Plumlově, kterého
jsme se také zúčastnili.
MAS Uničovsko se zúčastnilo fotosoutěže NS MAS a zaslalo své fotografie dne
2.7.2012
MAS Uničovsko, o.p.s. odeslalo hodnotící dotazník na SZIF dne 2.7.2012
Dne 28.7.2012 proběhl jarmark a den MAS v Dřevohosticích v rámci realizace
spolupráce NEREZ, kde jsme partnerem
Dne 7.8.2012 proběhlo veřejné hodnocení MAS v Praze v 16,00 hodin, kterého jsme
se zúčastnilo a podařilo se nám posunout ze skupiny D do skupiny B.
Ve dnech 11-13.8.2012 proběhla svatovavřinecká pouť v Nové Hradečané, opět
v rámci projektu spolupráce NEREZ, kterou jsme zajišťovali.
Dne 22.8.2012 proběhlo setkání zástupců MAS Ol.kraje na pravidelném setkání KS
MAS v Olomouci.
Dne 28.8.2012 proběhla volba do statutárních orgánů MAS – zasedala valná
hromada v Medlově
Ve dnech 30.8.-1.9.2012 jsme se jako každoročně zúčastnili Výstavy Země živitelka,
kde jsme měli svůj stánek.
Příjem žádostí v rámci vyhlášené 8. výzvy ve dnech 4.9.-12.9.2012
Dne 13.9.-14.9.2012 proběhlo výjezdní zasedání spojené s odborným seminářem
zaměřeným na problematiku přípravy na další programovací období MAS s MAS
Mikulovsko v Mikulově.
Dne 14.9.2012 se v rámci projektu spolupráce SPORT a HRY BEZ HRANIC
uskutečnilo sportovní utkání ve vybíjené, malé kopané a přespolním běhu
v Rýmařově, kterého se zúčastnilo i 40 dětí z Medlova s doprovodem.
Dne 15.9.2012 proběhl další jarmark spojený s předáváním ocenění reg.značky
HANÁ v Příkazech v rámci projektu spolupráce NEREZ
Dne 16.9.2012 proběhly dožínky v Prostějově, kde se prezentovaly i MAS
Olomouckého kraje společně s MAS Uničovskem o.p.s.

-

další (účast na výstavách apod.)

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
-

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
problémy při realizaci IV.1.1
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
další

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

MAS provedla dvě změny v aktualizaci SPL.
-

MAS zaktualizovala pouze preferenční kritéria u fichí 3 a 7.

-

Dále došlo k volbě do statutárních orgánů MAS Uničovsko, aby byla zachována
tripartita tzn. zastoupení soukromého, veřejného a neziskového sektoru, dle
pravidel LEADER.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 11
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 6
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 16
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

63

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0
Další:
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Iveta
Kopcová

Pracovní smlouva

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Náplň práce

Poznámka

Projektový
manažer

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
Vyhodnocení vyhlášeného grantového programu NNO pro místní spolky Uničovska na
podporu jejich aktivit. Bude podpořeno 10 neziskových organizací – spolků.
Zpracování a odevzdání projektové žádosti na podporu zaměstnanosti na Uničovsku
RESTART 50+ v rámci ES – výzvy MPSV.
Odevzdání žádostí v rámci Visegrádského fondu na podporu spolupráce partnerských
regionů se Slovenskem – dva projekty
Příprava společného projektu zaměřeného na protipovodňové opatření Uničovska –
výzva SFŽP.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Příprava na certifikaci ISO 2001.
Příprava podkladů pro absolvování praxe studentka ESF MU v Brně, který zde bude měsíc
na odborné praxi.
Turnaj o pohár předsedy MAS ve florbalu žáků Uničovska.

Fotbalové utkání starých gard v rámci realizace a otevření víceúčelového hřiště
zrealizované v rámci projektu spolupráce SPORT a HRY BEZ HRANIC mezi MAS
Uničovsko, o.p.s. a MAS Rýmařovsko, o.p.s.
Příprava na konferenci venkova, která se uskuteční ve dnech 1-3.10.2012
Příprava na vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí o certifikaci reg. značkou HANÁ,
plánováno na 10.11.2012.

Datum:

20.9.2012

Podpis:

