Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.etapa 1.1.-20.5.2011
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
vyhlášená 6. výzva tzn. 12 kolo - zasedání výběrové komise proběhlo 23.2.2011
a přijaté projektové žádosti v počtu 15 kusů byly předány na SZIF dne
24.2.2011 k registraci, poté proběhla administrativní kontrola (2 projektové
žádosti byly vráceny, protože nebyly zaregistrovány v daném termínu na MAS,
proto také nebyly ani hodnoceny výběrovou komisí). Administrativní kontrolou
ze strany SZIF prošlo 13 projektových žádostí a v současné době se čeká na
hodnocení ŘO SZIF .

-

došlo ke schválení projektových žádostí předložených v 11. kole – jednalo se o 2
projektové žádosti TJ Sokol Dlouhá Loučka a obec Újezd – dětská hřiště,
žadatelé podepsali dohody na SZIFu

-

účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference,
semináře apod.) a jejich přínos

-

projektový manažer a předseda správní rady se zúčastnili společného semináře
SZIF a MAS v Přerově, které se uskutečnilo dne 10.2.2011, kde došlo
k představení nových pravidel platných od 1.1.2011 a od 13.kola PRV

-

projektový manažer a předseda správní rady se zúčastnili Valné hromady NS MAS
ČR ve Křtinách, kde byli zvoleni noví členové výboru, dále zde byla schválena
výroční zpráva a hospodářský výsledek a plán práce na další období. Valná
hromada proběhla dne 17.3.2011

-

dne 22.4.2011 v olomouci proběhlo setkání zástupců MAS k připomínkování
nových pravidel platných od 13.kola PRV- akce se zúčastnil projektový manažer

-

předseda správní rady se zúčastnil semináře v Novém Malíně dne 4.5.2011 pod
názvem „Nové trasy a turistické služby“, projekty realizované v rámci PRV
oblast III.1.3. Podpora cestovního ruchu

-

projektový manažer se zúčastnil společného semináře MAS a SZIF v Přerově dne
9.5.2011 – Pravidla projektů spolupráce od 13.kola PRV, kde byly představeny
změny v přípravě a realizace projektů spolupráce

-

projektový manažer a předseda správní rady se zúčastnili akce LEADERFEST 2001,
který se uskutečnil ve Štramberku ve dnech 17-18.5.2011, jednalo se o
mezinárodní setkání MAS s představením vizí pro následující období.

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry
–dozorčí rada proběhla 27.1.2011 v Medlově, kde proběhlo vyhodnocení a posouzení
naplnění monitorovacích ukazatelů za rok 2010 v rámci realizace SPL
- valná hromada proběhla dne 8.2.2011, kdy proběhla také správní rada a dozorčí
rada, na kterých byli zvoleni noví členové statutárárních orgánů akde proběhla volba
nového předsedy a ředitele MAS. Valná hromada také schválila vyhlášení 6. výzvy
MAS – 12. kolo PRV. Další valná hromada proběhne dne 24.5.2011
-

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):
aktualizace SPL z důvodu změny statutárních orgánů včetně nového předsedy a
ředitele došlo k zakomponování do SPL Uničovsko 2007-2013
v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):nové složení členů správní rady,
dozorčí rady, zvolení ředitele, který dosud o.p.s. neměla
ve Fichích:
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 15
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:3
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 4
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 2
Další:

37

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení
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Náplň práce

Poznámka

Projektový
manažer
Zpracování
výroční zprávy
za rok 2010,
aktualizace
www

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
příprava exkurze DSO Police nad Metují – ukázky úspěšně zrealizovaných projektů MAS
Uničovska, o.p.s.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Výměna praktických zkušeností a dovedností v rámci realizace projektů PRV 2324.6.2011
Valná hromada MAS Uničovsko, o.p.s. v Troubelicích dne 24.5.2011

Datum:

20.5.2011

Podpis:

