Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1. etapa 1.1.-20.5. 2013
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

-

Došlo k vyhlášení 9. výzvy v rámci 18. kola PRV, kde bylo předloženo celkem 13
podpořených projektových žádostí. Byla vyhlášena fiche 1,2. Posledním dnem
příjmu žádostí byl 8.2.2013.
Veřejné projednání projektů tzn.veřejná obhajoba proběhla 19.2.2013.
Výběrová (hodnotící) komise zasedala 19.2.2013 a vyhodnotila 13 vybraných
žádostí jako vhodných k podpoře.
Dne 20.2.2012 zasedal Programový výbor , který schválil navrhované projektové
žádosti k podpoře.
Dne 6.3.2013 byly žádosti předány k registraci na RO SZIF v Olomouci.
V současné době probíhá administrativní kontrola předložených žádostí na RO
SZIF.

-

-

-

-

Došlo k vyhlášení 10. výzvy v rámci 19. kola PRV, kde bylo předloženo několik
podpořených projektových žádostí. Byla vyhlášena fiche 1,5. Posledním dnem
příjmu žádostí byl 15.3.2013.
Veřejné projednání projektů tzn.veřejná obhajoba proběhla 22.5.2013.
Výběrová (hodnotící) komise zasedala 22.5.2013 a vyhodnotila vybrané žádostí
jako vhodných k podpoře.
Dne 22.5.2012 zasedal Programový výbor , který schválil navrhované projektové
žádosti k podpoře.
V červnu 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 11.1.2013 proběhlo společné setkání s KS MAS OK v Grygově

Dne 18.1.2013 proběhl informační seminář k vyhlášení Programu obnovy venkova
Ol.kraje na KrÚ v Olomouci a my jsme se ho zúčastnili.
Dne 21.1.2013 proběhlo společné setkání k projektu spolupráce s MAS
Rýmařovskem, o.p.s. – poslední společná aktivita v rámci projektu spolupráce SPORT
A HRY BEZ HRANIC – běh na lyžích, kterého se zúčastnili zástupci malých i velkých
z území obou partnerských MAS.
Dne 15.2.2013 proběhlo společné zasedání zástupců MAS Uničovsko a Rýmařovsko
k závěrečnému vyúčtování projektu spolupráce zaměřeného na sportovní aktivity
mimo hranice MAS.
Dne 7.3.2012 proběhl den malých obcí v Prostějově, kde se zúčastnil předseda Mas
tohoto setkání.
Dne 8.3.2013 proběhlo setkání v rámci projektu MPZ podpořeného z fin.prostředků
ESF v rámci MPSV s partnerskými subjekty Ol.kraje v Olomouci.
Dne 27.3.2013 proběhl první informativní seminář k projektu RESTART 50+, kterého
se zúčastnili zástupci ÚP a zaměstnanců Uničovska v Troubelicích. Projekt byl
podpořen v rámci vyhlášené výzvy ESF MPSV.
Dne 4.4.2013 proběhlo společné setkání partnerů projektu spolupráce ve Slaném –
Leader metoda budoucnosti, kde se jednalo o realizaci projektu.
Dne 10.4.2013 proběhlo koordinační setkání partnerů projektu MPZ v Olomouci
Dne 15.4.2013 proběhlo jednání správní rady, dozorčí rady k uzavření roku
2012(účetní závěrka, audit) a také i programového výboru i monitorovacího výboru
k vyhlášení 10.výzvy MAS Uničovska vv Medlově.
Dne 19.4.2013 proběhlo setkání se zaměstnavateli a zástupci Úp k projektu RESTART
50+v Medlově.
Dne 24.4.2013 proběhlo setkání se zaměstnanci v rámci projektu RESTART 50+
v troubelicích.
Dne 3.5.2013 proběhlo setkání s účastníky rekvalifikačního kurzu údržbářské práce
v rámci projektu RESTART 50+ v Uničově.
Dne 16.5.2013 proběhlo setkání s účastníky rekvalifikačního kurzu údržba veřejné
zeleně v rámci projektu RESTART 50+ v Troubelicích.
Dne 21.5.-30.5.2013 proběl motivační kurz pro účastníky projektu RESTART 50+
v Troubelicích.
-

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
Při závěrečném vyúčtování projektu obce Dlouhá Loučka došlo na základě
vlastního rozhodnutí žadatele k ukončení administrace projektu.
Při administraci žádosti žadatele Brada Interiéry s.r.o. došlo k ukončení
administrace žádosti v rámci vyhlášené 9.výzvy na základě rozhodnutí žadatele.

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 neprovedla změny v aktualizaci SPL.
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 13
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 16
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
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Počet účastí na kontrolách SZIF:
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

Zaměstnanci MAS, kteří se nepodílí na SPL ani na IV 1.1 ani 2.1
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Ing. Tomáš
Muller
Mgr. Bohuslav
Kopec
Mgr. Petr
Bielesz

VPP a DPP
VPP a DPP
DPČ

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
0,5 a 0,2
úvazek
0,5 a 0,2
úvazek
0,4

Náplň práce

Poznámka

RESTART + a
MPZ
RESTART + a
MPZ
RESTART 50+

Projekty MPSV
Projekty MPSV
Projekty MPSV

1. 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 sedmi úspěšných uchazečů o regionální značku HANA regionální produkt – ZŠ
Šumvald, Pekárna Medlov, Libor Frantík a Josef Dušek, Kupková Karla z Uničova, Tagros
a.s., ZODV Újezd.
Provedení účetního auditu roku 2012 a zveřejnění výroční zprávy za rok 2012 ve sbírce
listin Krajského obchodního soudu.
2. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Příprava na certifikaci ISO 2001.
Realizace podpořených projektů MPSV – RESTART 50+ a MPZ. Dále realizace ISÚ na
základě dotace z Ol.kraje - POV
Datum:

20.5.2013

Podpis:

