
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 3. etapa  1.10.-31.12. 2012 

Název MAS: 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 byly žádosti předány k registraci na RO SZIF v Olomouci.  

 

V prosinci probíhala příprava podkladů k vyhlášení 9. Výzvy MAS Uničovsko, 

o.p.s., která by měla být vyhlášena v lednu 2013. 

 

- 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 1.10.-3.10.2012 proběhla konference Venkov v Nových Hradech, které jsme se 

zúčastnili společně s předsedou SROV. 

 



Dne 5.10.2012 proběhlo slavnostní utkání starých gard ve fotbale, které otevřelo 

nově vybudované víceúčelové hřiště v Medlově. Toto hřiště vzniklo v rámci projektu 

spolupráce SPORT A HRY BEZ HRANIC.  

 

Dne 8.10.2012 proběhlo pracovní jednání k připravovanému projektu spolupráce 

v Olomouci penzion Křepelka s MAS Moravská cesta a Moštěnka – vznik venkovských 

komunitních center, kde by byla naše MAS partnerem. 

 

Dne 10.10.2012 proběhlo slavnostní otevření naučné stezky na BRADLO, k této 

stezce byla vydaná i publikace s obrázky a povídáním  dětí ZŠ Nová Hradečná. 

 

Dne 17.10.2012 proběhla koordinační skupina k projektu spolupráce ve Slaném 

LEADER budoucnost venkova. 

 

Dne 19.10.2012 proběhlo zaregistrování žádostí v rámci vyhlášené 8. Výzvy MAS  

Uničovsko, o.p.s. na SZIF v Olomouci. 

 

Dne 6-7.11.2012 proběhlo setkání  MAS Olomouckého a Zlínského kraje v Sobotíne, 

kde jsme se zúčastnili také. 

 

Dne 20.11.2012 proběhlo jednání k pomocnému nástroji veřejných zakázek EZAK 

v Šumperku. 

 

Ve dnech 21-23.11.2012 proběhla česko-polská konference v eZlatých horách, kde 

jsme byli účastníky. 

 

Dne 26.11.2012 proběhla v Cervence certifikace výrobků, kteří si zažádali o 

regionální značku HANA regionální produkt – za naši MAS byli úspěšnými žadateli 

TAGROS a.s. a Karla Kupková. 

 

Dne 28.11.2012 v rámci CSV proběhlo jednání ve Smržicích s návštěvou ukázek 

zrealizovaných projektů podpořených z programu PRV – fm. Makovec, Semo 

Smržice, Eco-Agro…kde jsme se také účastnili 

 

Dne 10-11.12.2012 proběhlo odborné školení k elektronickému zadávání veřejných 

zakázek pomocí programu EZAK v Šumperku, zúčastnilo se celkem 6 osob z MAS 

Uničovsko. 

 

Dne 12.12.2012 proběhlo jednání správní rady, která schválila rozpočet na rok 2013 

a 9. Výzvou MAS UNičovsko, o.p.s. 

 

Dne 18.12.2012 proběhl předvánoční turnaj ve vybíjené žáků ZŠ – 1 stupeň v rámci 

projektu spolupráce SPORT a HRY BEZ HRANIC. Tohoto utkání se zúčastnilo 65 dětí 

ze 4 ZŠ Uničovska. 

 

 

- další (účast na výstavách apod.) 

 

Uspořádání v listopadu sbírky pro Klokánek (oblečení a hračky ) FOD v Dlouhé 

Loučce. 

 



Zabezpečení kožených odstřižků pro tvořivé dílny (říjen)  základních škol, 

mateřských škol a domů seniorů. 

 

Uspořádání adventního koncertu v kostele v Nové Hradečné dne 16.12.2012 

 

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 1 a 2. 

- Dále došlo k volbě do statutárních orgánů (správní rady, kde  bylo ukončeno 

volební období) 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: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 6 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace 12 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)   55 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 5 

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):  

Vyúčtování a vyhodnocení vyhlášeného grantového programu NNO pro místní spolky 

Uničovska na podporu jejich aktivit. Bude podpořeno 10 neziskových organizací – 

spolků. 



Vyhodnocení projektové žádosti na podporu zaměstnanosti na Uničovsku RESTART 50+ 

v rámci ES – výzvy MPSV. 

Vyhodnocení žádostí v rámci Visegrádského fondu na podporu spolupráce partnerských 

regionů se Slovenskem – dva projekty  

Příprava realizace úspěšného projektu NS MAS v rámci ESF na podporu zaměstnanosti, 

kde je naše Mas partnerem. Projekt byl podpořen v rámci ESF vyhlášeného MPSV. 

Příprava žádosti v rámci POV na podporu MAS při přípravě strategických dokumentů 

z rozpočtu Olomouckého kraje. 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Příprava na certifikaci ISO 2001.  

Příprava podkladů pro absolvování praxe studenta ESF MU v Brně, který zde bude měsíc 

na odborné praxi. 

Příprava na vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí o certifikaci reg. značkou HANÁ, 

plánováno na 1.čtvrtletí roku 2013. 

Příprava vyúčtování projektů spolupráce NEREZ (březen 2013) a SPORT a HRY BEZ 

HRANIC (leden 2013) 

 

Datum: 10.1.2013        Podpis: 


