
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 1. etapa  1.1.-15.5. 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. 

 

- Došlo k vyhlášení 7. výzvy v rámci 15. kola PRV, kde bylo předloženo celkem 11 

projektů. Byla vyhlášena fiche 1,2,3 a 6. Posledním dnem příjmu žádostí byl 

31.1.2012.    

- Výběrová (hodnotící) komise zasedala 8.2.2012 a vyhodnotila 11 předložených 

žádostí jako vhodných k podpoře.  

- Dne 14.2.2012 zasedal Programový výbor , který schválil navrhované projektové 

žádosti k podpoře.  

- Dne 21.3.2012 byly žádosti předány k registraci na RO SZIF v Olomouci. 

V současné době probíhá administrativní kontrola předložených žádostí  na RO 

SZIF 

 

- 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 4.1.2012 proběhlo společné setkání s MAS Rýmařovskem ohledně společného 

podání projektu spolupráce zaměřeného na sportovní aktivity mimo hranice MAS. 

Dne 17.1.2012 proběhlo jednání v Července k projektu NEREZ, který se začal 

realizovat u čtyř spolupracujících  MAS.  

Dne 25.1.2012 proběhlo společné setkání k projektu spolupráce sMAS Rýmařovskem, 

o.p.s. 

Dne 15.2.2012 proběhlo společné zasedání zástupců MAS Olomouckého kraje 

v Olomouci, kde se řešila problematika bílých míst na území Ol. kraje. 



Dne 28.2.2012 proběhlo společné jednání se zástupci MAS Rýmařovsko k projektu 

spolupráce. 

Dne 8.3.2012 proběhl odborný seminář k novelizaci zákona o zadávání veřejných 

zakázek, který pořádal Olomoucký kraj – jednalo se o akreditovaný seminář 

z kterého účastník obdržel certifikát. 

Dne 13.3.2012 v 15 hodin proběhlo společné setkání účastníků společného projektu 

spolupráce NEREZ ve Skalce. 

Dne 15.3.2012 proběhla Valná hromada NS MAS ČR v Rumburku i té se naší MAS 

zúčastnila. 

Dne 26.3.2012 proběhlo společné setkání v Praze k projektu spolupráce LEADER 

Budoucnost venkova, který se předkládá opakovaně. 

Dne 19.4.2012 proběhlo pracovní setkání MAS Ol. kraje v Kralicích na Hané, kde se 

řešila problematika přípravy na další programovací období 2014+. 

Dne 26.4.2012 proběhlo zasedání certifikační komise k udělování značky Regionální 

produkt HANÁ. Celkem čtyři subjekty projevily zájem o získání této značky z naší 

MAS. ZODV Újezd již obdržel jako první tento certifikát. 

Dne 18.4.2012 zahájila 15-denní odbornou praxi v naší MAS studentka ESF MU Brno 

– obor regionální ekonomie a správa – Veronika Sobková. 

Dne 25.4.2012 proběhlo zasedání správní rady a dozorčí rady, kde se projednávalo 

vyhlášení 8. výzvy. 

 

- 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. 

- první změna se týkala zahrnutí nové 7. fiche podpora rozvoje cestovního ruchu 

do aktualizace SPL. Nová fiche byla zahrnuta na základě projektových záměrů, 

které jsou evidovány v databázi MAS Uničovsko, o.p.s. 

- druhá změna se týkala rozšíření a schválení nového člena do MAS Uničovsko, 

o.p.s. – města Uničova, což vedlo k aktualizaci analytické části SPL. Vstup 

nového člena byl schválen MAS Uničovsko, ale i projednán a schválen Radou a 

zastupitelstvem města Uničova, které bylo seznámeno se statutem i 

strategickými dokumenty Uničovsko, o.p.s. 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 11 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0 



Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 19 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)   33 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3 

Další: 

 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. Iveta 

Kopcová 

Pracovní smlouva  Projektový 

manažer 

 

     

     

     

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 

ISÚ):  

Uzavření smlouvy s Masarykovou univerzitou fakultou Ekonomicko-správní v brně na 

poskytování praxe a odborné stáže pro studenty 

Certifikace čtyř úspěšných uchazečů o regionální značku HANˇA regionální produkt – ZŠ 

Šumvald, Pekárna Medlov, Libor Frantík a Josef Dušek. 

Provedení účetního auditu roku 2011 a zveřejnění výroční zprávy za rok 2011 ve sbírce 

listin Krajského obchodního soudu. 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Příprava na certifikaci ISO 2001.  

19.5.2012 slavnostní předávání certifikátů oceněných značkou HANÁ regionální produkt. 

Výměna praktických zkušeností a dovedností s projekty s partnerským regionem v Itálii – 

regionem Emilia Romagna ve dnech 22-25.5.2012 

 

Datum: 20.5.2012        Podpis: 


